Број 15

29 јануари 2016, петок

www.slvesnik.com.mk

година LXXII
contact@slvesnik.com.mk

СОДРЖИНА
433.

434.

435.

436.

437.

438.

Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Oпштина Аеродром ...........
Одлука за престанок на важење на
одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за
користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби .....
Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија ..........
Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на
платите на затворската полиција за
2016 година ..........................................
Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија ..........
Одлука за престанок и давање на
времено користење на движна
ствар на Јавното обвинителство на
Република Македонија .......................

Стр.
439.
4
440.

4

441.

4

442.

4

5

5

443.
444.

Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Министерство за надворешни работи .......................................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Државниот студентски
дом „Кочо Рацин“ - Битола .................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Државниот студентски
дом „Томе Стефановски - Сениќ“Скопје ...................................................
Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко - индустриската
развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината .................................
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување
на државни ловишта ............................
Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за размена
на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија
со земјоделско земјиште во приватна сопственост .....................................

Стр.

5

8

15

31
31

31

Стр. 2 - Бр. 15

445.

446.

447.

448.

449.

450.

451.

452.

453.

454.

455.

Одлука за давање согласност за
склучување на договор за размена
на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија
со земјоделско земјиште во приватна сопственост .....................................
Одлука за давање согласност за
склучување на договор за размена
на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија
со земјоделско земјиште во приватна сопственост .....................................
Одлука за давање согласност за
склучување на договор за размена
на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија
со земјоделско земјиште во приватна сопственост .....................................
Одлука за утрдување на вредност
на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници за 2016 година ............................
Одлука за формата и содржината
на евидентната книга за недвижните ствари што ги користат државните органи ..............................................
Одлука за давање согласност на
правилникот за посебните барања
за храната од животинско потекло ....
Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект
со намена В5-верски институции
(црква) КО Пешталево Општина
Долнени................................................
Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено
место за изградба на објект за мало
стопанство КО Горобинци Општина Свети Николе ..................................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Планинарскиот спортски
клуб „Димитар Илиевски-Мурато“ ...
Одлука за давање на согласност на
Јавен оглас за давање во закуп на
земјоделско земјиште во државна
сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно
наддавање ............................................
Одлука за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици
за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2016 година ..............................

29 јануари 2016

Стр.
456.

457.
32
458.

459.
32
460.

32

33

33

461.

34

462.
34
463.

464.

34
465.
35

466.
35

35

Одлука за доделување на срeдства
на Државниот студентски дом “Томе Стефановски - Сениќ” - Скопје .....
Одлука за доделување на срeдства
на Државниот студентски дом
„Скопје” - Скопје .................................
Одлука за доделување на средства
на Државниот студентски дом „Пелагонија” - Скопје ................................
Одлука за престанок и за давање
на времено користење на движни
ствари-моторни возила на Државната изборна комисија .........................
Одлука за давање согласност за
пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина –
мермер на локалитетот „Сладун“,
Општина Прилеп од Друштвото за
геодетски услуги ГПС ПРЕМЕР
увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп на Заштитното друштво за производство,
градежништво, инженеринг, трговија и услуги Бошкоски и Тошески
ИНЖЕНЕРИНГ-ТЕРАКОТА увозизвоз Прилеп ДОО ...............................
Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална
суровина – варовник на Друштвото
за производство, деловни услуги
трговија, проектирање и градежништво Стојаноски Благоја ПРОМИНГ увоз-извоз ДООЕЛ с.Враниште, Струга на локалитетот „с.
Модрич“, Општина Струга .................
Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Основен суд Скопје II - Скопје...................
Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Апелационен суд - Скопје ............................
Одлука за давање согласност на
Годишната инвестициона програма
за 2016 година на Јавното претпријатие за стопанисување co пасиштаСкопје ...................................................
Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална
суровина – мермер на Друштвото
за трговија и услуги ОМАН БАЛКАН МАЈНИНГ ДОО Скопје на
локалитетот „Сокол“, Општина
Прилеп ..................................................
Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална
суровина – шкрилец на Друштвото
за производство, трговија и услуги
ДЕКОП КОМПАНИ ДООЕЛ Радовиш на локалитетот „Голем Рид“,
Општина Радовиш ...............................

Стр.

36

36

36

36

37

38

38

38

38

39

39

29 јануари 2016

467.

468.

469.

470.

471.

472.

473.

474.

475.

476.

477.

Одлука за проширување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – гнајсни шкрилци и
кварц на локалитетот „Голем Орљак и Гердини Плочи“, Општина
Ранковце на Друштвото за трговија
и услуги АЛГО НЕМЕТАЛИ ДОО
Скопје ...................................................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје....................................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна
ствар на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за
онкологија и радиотерапија СКОПЈЕ ...............................................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движнa
ствар на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за
трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар - СКОПЈЕ.......................................
Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
Урбанистички план вон населено
место за изградба на Г2, Г3, Г4-лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта КО Групчин и
КО Желино Општина Желино ...........
Одлука за престанок и давање на
трајно користење на недвижни
ствари на КПУ-Затвор Куманово со
Отворено одделение во Крива Паланка .....................................................
Одлука за давање согласност на
Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда
на ЈП Македонија пат - Скопје...........
Одлука за давање согласност на
Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда
на ЈП Македонија пат - Скопје...........
Одлука за давање согласност на
Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда
на ЈП Македонија пат - Скопје...........
Одлука за давање согласност на
Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда
на Општина Гостивар .........................
Одлука за давање согласност на
Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда
на Агенција за управување со одземен имот ...............................................

Бр. 15 - Стр. 3

Стр.
478.

Одлука за давање согласност на

Стр.

Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда
на Општина Пехчево ...........................
479.

43

Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни

40

ствари на Советот за утврдување на
факти и покренување на постапка
за утврдување на одговорност за
40

судија ....................................................
480.

44

Одлука за престанок и за давање
на времено користење на недвижна
ствар на Државната изборна коми-

40

сија......................................................
481.

Решение за давање на управување
на државното ловиште „Полаки“ ......

482.

44

Програма

за

обезбедување

44

на

средства за уредување и одржување
на гробишта и гробови на паднати
41

борци во антифашистичката војна и
другите националноослободителни
војни во Македонија погребани на
територијата на Република Македонија за 2016 година ..............................

41

483.

44

Решение за именување членови на
Управувачкиот комитет за координација и управување во системот
за управување со кризи .......................

41

484.

45

Програма за изменување на Програмата за рамномерен регионален
развој во 2016 година ..........................

42

485.

45

Методологија за дополнување на
Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите............

43

486.

Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник ...

487.
43

46

Решение од Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија.................................................

488.
43

47

Решение за обновување на дозвола
за работење на брокер .........................

489.

47

Решение за обновување на дозвола
за работење на брокер .........................

43

46

Огласен дел.......................................

47

1-32

Стр. 4 - Бр. 15

29 јануари 2016

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
433.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
АЕРОДРОМ
Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:
Ред.
број
1
2
3
4

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДЗЕМНА ВОДА
ЗА ФЛАШИРАЊЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
започнување на постапка за доделување на концесија
за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби бр. 42-8584/2 од 25.8.2015 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
150/15).
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-120/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
Назив на движните ствари

Количина

Персонален компјутер TW945G,
Haier/ Teach (Црвена ознака)
15" ЛЦД Монитор Haier модел
HL1510W
Тастатура TW945G, Haier
Глувче TW945G, Haier

28
28
28
28

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на општина Аеродром, за потребите на Општинското основно училиште
„Александар Македонски“ - Општина Аеродром.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Аеродром, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-99/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
434.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

435.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО
ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија и тоа премер на објектот кој претставува Подземното паркиралиште за Македонска опера и балет на локалитетот „Мал Ринг“ на
Кеј „Димитар Влахов“ бб, во Скопје, на КП 9505/2, КП
9505/3, КП 9506/3, КП 9506/7, КП 9506/8, КП 9506/10,
КП 9506/13, КП 9507/2, КП 9508/5, КП 9508/6, КП
9522/3, КП 13829/4, КП 13829/9, КП 13829/10 и КП
13829/12 КО Центар 1 Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-122/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
436.
Врз основа на член 63-б став 6 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/06, 57/10, 170/13, 43/14 , 166/14,
33/15 и 98/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
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Бр. 15 - Стр. 5

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ЗАТВОРСКАТА
ПОЛИЦИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на
затворската полиција за 2016 година изнесува 76,8 денари.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Царинската управа, му престанува користењето на движната
ствар-метал детектор и тоа:

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува од 1.1.2016 година.
Бр. 42-172/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
437.
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седница
одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО
ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуват работите од премерот
во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија и тоа премер на катови
на зградите, посебни делови од згради и други објекти,
на локалитет- градски фудбалски стадион кој се наоѓат
на КП.бр. 15625/1 во KO Прилеп.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-177/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
438.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015,
106/2015 и 153/15), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

Член 2
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на
времено користење за период од дванаесет месеци од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, без надомест на Јавното обвинителство на Република Македонија.
Член 3
Директорот на Царинската управа склучува договор со Јавниот обвинител на Република Македонија, со
кој ќе се регулираат правата и обврските за движната
ствар од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија “.
Бр. 42-192/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
439.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари - книги и тоа:

Стр. 6 - Бр. 15

29 јануари 2016

29 јануари 2016

Бр. 15 - Стр. 7

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерство за
надворешни работи.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Министерот за надворешни работи, 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. 42-209/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 8 - Бр. 15

29 јануари 2016

440.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „КОЧО РАЦИН“ - БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги и тоа:

29 јануари 2016

Бр. 15 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 15

29 јануари 2016

29 јануари 2016

Бр. 15 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 15

29 јануари 2016

29 јануари 2016

Бр. 15 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 15

29 јануари 2016

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ - Битола.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот студентски дом „Кочо
Рацин“-Битола, 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. 42-211/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

29 јануари 2016

Бр. 15 - Стр. 15

441.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ СЕНИЌ“-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 16 - Бр. 15

29 јануари 2016

29 јануари 2016

Бр. 15 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 15

29 јануари 2016

29 јануари 2016

Бр. 15 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 15

29 јануари 2016

29 јануари 2016

Бр. 15 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 15

29 јануари 2016

29 јануари 2016

Бр. 15 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 15

29 јануари 2016

29 јануари 2016

Бр. 15 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 15

29 јануари 2016

29 јануари 2016

Бр. 15 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 15

29 јануари 2016

29 јануари 2016

Бр. 15 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 15

29 јануари 2016

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот студентски дом „Томе Стефановски Сениќ“-Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот студентски дом „Томе
Стефановски Сениќ“-Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-214/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

29 јануари 2016

442.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и
196/15) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15,
192/15 и 217/15) Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ
1 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на
градежното земјиште во Технолошко индустриската
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за закупопримачот Друштвото за производство и трговија
ХАЈ ТЕК АСЕМБЛИ ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште во Скопје.
Член 2
Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува дел од К.П. бр. 602/5, со површина од
18.522 м2, според Имотниот лист број 1, за К.О. Бунарџик и Геодетскиот Елаборат за геодетски работи за нумерички податоци број 001/16 од 05.01.2016 година,
сопственост на Република Македонија, кое претставува
градежно земјиште, според Изводот од Урбанистичкиот план бр. 01, К.О. Бунарџик, Општина Илинден, издаден од Дирекција за технолошки индустриски развојни зони, бр. 08-47/2 од 5.1.2016 година, врз основа на
Урбанистичкиот проект за ТИРЗ Скопје 1, со технички
бр. F1607 од 2008 година, одобрен со Решение на Министерството за транспорт и врски на Република Македонија бр. 16-8774/3 од 01.09.2008 година („Градежното земјиште“).
Член 3
Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се
дава во долготраен закуп за временски период во траење од 50 години, сметано од денот на склучувањето на
Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.
Член 4
Висината на закупнината за градежното земјиште
од член 2 на оваа одлука изнесува:
- во првите пет години, закупнината за наведеното
градежно земјиште изнесува 0,1 евро годишно за метар
квадратен во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на Република Македонија
на денот на исплата, односно 1.890,00 евра за една година, одредено како фиксен износ.
- По истекот на првите пет години, закупнината за
градежното земјиште ќе се одредува за секоја година
посебно, десет дена пред датумот на склучувањето на
Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште и
ќе се пресметува како 0,1 евро годишно за метар квадратен, прилагодена за официјалната стапка на инфлација во Република Македонија за претходната година,
но не повеќе од 15% на годишно ниво, која ќе биде
максималната стапка на зголемување.
Во рок од 60 дена од денот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупопримачот доставува доказ за уплатен износ на
сметката на Буџетот на Република Македонија во висина од 9,450,00 евра во денарска противвредност според

Бр. 15 - Стр. 31

средниот курс на Народната банка на Република Македонија на датумот на уплатата, кој износ претставува
закупнина за првите пет години, за што закуподавачот
претходно го известува закупопримачот.
По истекот на првите пет години, сметано од денот
на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на
градежно земјиште закупнината за градежното земјиште од член 2 на оваа одлука, се плаќа за секоја година
однапред најдоцна на истиот датум на кој е склучен
Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Република Македонија, за што закуподавачот претходно го известува закупопримачот.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-248/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

443.
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за ловството („Службен весник на Рeпублика Македонија" бр.
26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,
147/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ
ЛОВИШТА
1. Во Одлуката за определување на државни ловишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.
133/09 и 85/12 ), во точката 1, зборот “четири“ се заменува со зборот “пет“, и зборовите “од кои три“ се заменуваат со зборовите “од кои четири“.
2. Во точката 2, по потточката 2.2. се додава нова
потточка 2.3. и нова потточка 2.3.1. кои гласат:
„2.3. Брегалничко ловностопанско подрачје
2.3.1. Реон Кочани (ловиште бр.1 „Полаки)“
3. Оваа oдлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 42-259/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
444.
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр. 164/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА РАЗМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија дадено во владение

Стр. 32 - Бр. 15

29 јануари 2016

во постапка за арондација, кое се наоѓа на КП бр.184/1
- дел, место викано Перковец, катастарска култура
нива, катастарска класа 6, со површина од 2346м2, запишано во Имотен лист бр.578 за КО Маркова Сушица, општина Студеничани, со земјоделско земјиште
во приватна сопственост на Саве Блажовски кое владение е отстапено во постапка за арондација, кое се наоѓа
на КП бр.2058 место викано Плагајина, катастарска
култура нива, катастарска класа 7, со површина од
2346м2, запишано во Имотен лист бр.453 за КО Добри
дол, општина Сопиште.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-265/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
445.
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“,
бр. 164/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА РАЗМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија дадено во владение
во постапка за арондација кое се наоѓа на КП 887 - дел
во место викано Нитчево ритче, катастарска култура
нива, катастарска класа 4 и 5, со површина од 9580м2,
запишано во Имотен лист бр.367 за КО Паликура, општина Росоман, со земјоделско земјиште во приватна
сопственост на Душан Петров кое владение е отстапено во постапка за арондација кое се наоѓа на КП 1110/1
- дел во место викано Богев дол, катастарска култура
нива, катастарска класа 4, со површина од 2800м2, на
КП 1110/1 – дел во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од
2795м2, на КП 1111 - дел во место викано Богев дол,
катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 1937м2, на КП 1112 – дел, во место викано
Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа
5, со површина од 2048м2, односно со вкупна површина од 9580м2 запишани во Имотен лист бр.64 за KО
Паликура, општина Росоман.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-286/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

446.
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“,
бр. 164/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА РАЗМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија дадено во владение
во постапка за арондација кое се наоѓа на КП 887 - дел
во место викано Нитчево ритче, катастарска култура
нива, катастарска класа 4 и 5, со површина од 1197м2,
запишано во Имотен лист бр.367 за КО Паликура, општина Росоман, со земјоделско земјиште во приватна
сопственост на Василка Ампова кое владение е отстапено во постапка за арондација кое се наоѓа на КП
1110/1 - дел во место викано Богев дол, катастарска
култура нива, катастарска класа 4, со површина од
350м2, на КП 1110/1 – дел во место викано Богев дол,
катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 350м2, на КП 1111 - дел во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 5,
со површина од 241м2, на КП 1112 – дел, во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска
класа 5, со површина од 256м2, односно со вкупна површина од 1197м2, запишани во Имотен лист бр.64 за
KО Паликура, општина Росоман.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-286/2
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
447.
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“,
бр. 164/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА РАЗМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за размена на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија дадено во владение
во постапка за арондација кое се наоѓа на КП 887 - дел
во место викано Нитчево ритче, катастарска култура
нива, катастарска класа 4 и 5, со површина од 9271м2,
запишано во Имотен лист бр.367 за КО Паликура, општина Росоман, со земјоделско земјиште во приватна
сопственост на Данчо Јованов кое владение е отстапено во постапка за арондација кое се наоѓа на КП 1110/1
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- дел во место викано Богев дол, катастарска култура
нива, катастарска класа 4, со површина од 350м2, на
КП 1110/1 – дел во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од
350м2, на КП 1111 - дел во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 241м2, на КП 1112 – дел, во место викано Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа 5,
со површина од 256м2, запишани во Имотен лист бр.64
за KО Паликура, на КП 1110/2 во место викано Богев
дол, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со
површина од 4074м2, на КП 1110/2 во место викано
Богев дол, катастарска култура нива, катастарска класа
5, со површина од 4000м2, запишани во Имотен лист
бр.122 за КО Паликура, односно со вкупна површина
од 9271м2, општина Росоман.

449.
Врз основа на член 60 од Законот за користење и
располагање со стварите во државна сопственост и со
стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ број 78/15, 106/15 и 153/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 1
Co оваа одлука се пропишува формата и содржината на Евидентната книга за недвижните ствари што ги
користат државните органи.
Член 2
Евидентната книга за недвижните ствари што ги користат државните органи (во натамошниот текст: Евидентната книга) се води во електронска форма.

Бр. 42-286/3
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
448.
Врз основа на член 70 од Законот за јавнообвинителска служба („Службен весник на Република Македонија" бр. 62/15 и 231/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА УТРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на
јавнообвинителските службеници изнесува 76,8 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија", а ќе се применува започнувајќи со исплатата на плата за месец јануари 2016 година.
Бр. 42-301/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

ОДЛУКА
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНТНАТА КНИГА ЗА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ ШТО ГИ
КОРИСТАТ ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

Член 3
(1) Евидентната книга содржи:
- податоци за недвижната ствар (место, улица, број,
катастарска општина, катастарска парцела, број на
имотен лист, површина на земјиште, површина на објект);
- основ за стекнување на правото на сопственост;
- облигациони и стварни права за недвижната ствар
(закуп, користење, плодоуживање, службености, товари, ограничувања и други права во однос на недвижната ствар) и
- сметководствена вредност на недвижната ствар во
моментот на евидентирање.
(2) Формата и содржината на образецот на Евидентната книга се дадени во Прилог кој е составен дел на
оваа одлука.
Член 4
Co денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за начинот, формата и
содржината на евидентна книга за недвижните ствари
што ги користат државните органи („Службен весник
на Република Македонија“, бр. 93/2005).
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-322/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 34 - Бр. 15
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-359/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
451.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13,
164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15 и
7/16), а во врска со член 23 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за земјоделското земјиште
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА В5-ВЕРСКИ ИНСТИТУЦИИ (ЦРКВА) КО ПЕШТАЛЕВО
ОПШТИНА ДОЛНЕНИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена В5-верски институции
(црква) КО Пешталево, општина Долнени.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 581,14м2,
ги има следните катастарски индикации:

__________
450.
Врз основа на член 44 став (4) точките 5, 9 и 10 од
Законот за безбедност на храната („Службен весник на
Република Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13,
187/13, 43/14, 72/15, 129/15 и 213/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ХРАНАТА ОД
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за посебните барања за храната од животинско потекло, бр. 02-3323/6 од 21 декември 2015 година.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-364/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

452.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15 и 7/16), а во врска со член 23 од
Законот за изменување и дополнување на Законот за
земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 26.1.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА
ОБЈЕКТ ЗА МАЛО СТОПАНСТВО КО ГОРОБИНЦИ
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објект за мало стопанство КО Горобинци, општина Свети Николе.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 5941 м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-365/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
453.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПЛАНИНАРСКИОТ
СПОРТСКИ КЛУБ „ДИМИТАР ИЛИЕВСКИ-МУРАТО“
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
движните ствари и тоа:
- ќебе војничко II категорија....................20 парчиња.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Планинарскиот
спортски клуб „Димитар Илиевски - Мурато“.
Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со претседателот на Планинарскиот спортски клуб „Димитар
Илиевски - Мурато“ со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

454.
Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13,
164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 и
215/15), Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИНИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас
за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна
сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање бр.01/16 со архивски бр.1770/1 од 5.1.2016 година, распишан од министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-444/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
455.
Врз основа на член 10, став (3) од Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на
Република Македонија„„ бр. 158/11, 24/13, 43/14, 109/14
и 6/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК И
БРОЈОТ НА ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
НА ГРАЃАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИРАН
СТАНБЕН КРЕДИТ ВО 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на
граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит
во 2016 година.
Член 2
(1) Во 2016 година ќе се објави еден јавен повик за
пријавување на граѓани за добивање субвенциониран
станбен кредит со времетраење од 1 февруари до 31 декември 2016 година.
(2) Министерството за финансии при објавување на
јавниот повик ќе ги информира граѓаните на Република
Македонија за почетокот и завршувањето на јавниот
повик и можноста за поднесување на апликации во роковите утврдени со оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 3
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на
граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит
во 2016 година, објавена во ,,Службен весник на Република Македонија бр. 229/15„„.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија„„.

Бр. 42-391/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Бр. 42-552/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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456.
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 15/13, 120/13, 41/14 и 146/14), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
26.1.2016 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИОТ
СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ
СЕНИЌ” - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Државниот студентски дом “Томе Стефановски Сениќ” - Скопје му се доделуват вкупно 7.500.000,00 денари, од раздел 16001, потпрограма
60, расходна ставка 464 – разни трансфери.
Член 2
Средствата од точка 1 oд оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за тековно работење во
однос на режиски трошоци за греење,а не можеле да се
предвидат и планираат во неговиот буџет.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-605/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

457.
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 15/13, 120/13, 41/14 и 146/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
26.1.2016 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „СКОПЈЕ” - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Државниот студентски дом
„Скопје” - Скопје му се доделуват вкупно
31.478.133,00 денари, од раздел 16001, потпрограма 60,
расходна ставка 464 – разни трансфери.
Член 2
Средствата од точка 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за топлинска енергија кон
БЕГ, а не можеле да се предвидат и планираат во неговиот буџет.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија “.
Бр. 42-606/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

458.
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 15/13, 120/13, 41/14 и 146/15) Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
26.1.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА” –
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Државниот студентски дом “Пелагонија” - Скопје
му се доделуват вкупно
2.970.757,00 денари, од раздел 16001, потпрограма 60,
расходна ставка 464 – разни трансфери.
Член 2
Средствата од точка 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за топлинска енергија кон
БЕГ,а не можеле да се предвидат и планираат во неговиот буџет.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија “.
Бр. 42-607/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
459.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” број 78/15,
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ-МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата
за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија и престанува користењето на движните
ствари - моторни возила со следните карактеристики:
1. Патничко моторно возило
- марка АUDI
– тип S6
– број на шасија - WAUZZZ4BZYN073897
- број на мотор - 003419
- регистарска ознака SK-649-SN
– година на производство 2000 година
– работна зафатнина на моторот 4172 см3
– сила на моторот 250 kw
– боја на каросеријата- Црна/20
2. Патничко моторно возило
- марка RENAULT
– тип Clio RN 1.9 D
– број на шасија VF1BB0J0F23608125
- број на мотор –C109313
- регистарска ознака SK-0628-AC
– година на производство 2000 година
– работна зафатнина на моторот 1870см3
– сила на моторот 47 kw
– боја на каросеријата- Бела/01
3. Патничко моторно возило
- марка VOLKSWAGEN
– тип Passat Variant
– број на шасија WVWZZZ3CZ7E094465
- број на мотор - 184730
- регистарска ознака SK-607-RV
– година на производство 2007 година
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– работна зафатнина на моторот 1968 см3
– сила на моторот 103 kw
– боја на каросеријата- Сива/7 F
4. Патничко моторно возило
- марка FIAT
- тип Doblo Cargo
– број на шасија ZFA22300005725547
- број на мотор -350A10009614095
- регистарска ознака SK-634-VS
– година на производство 2010 година
– работна зафатнина на моторот 1368 см3
– сила на моторот 57 kw
– боја на каросеријата- Металик сива /19
5. Патничко моторно возило
- марка FIAT
- тип Doblo Cargo 1.4 KZG
– број на шасија ZFA22300005695970
- број на мотор 350A10005199969
- регистарска ознака SK-786-TF
– година на производство 2009 година
– работна зафатнина на моторот 1368 см3
– сила на моторот 57 kw
– боја на каросеријата- Бела /01
6. Патничко моторно возило
- марка SKODA
– тип 5JROOMSTER
– број на шасија TMBUCB5Ј395036724
- број на мотор BHW245692
- регистарска ознака SK-285-TA
– година на производство 2009 година
– работна зафатнина на моторот 1390 см3
– сила на моторот 63 kw
– боја на каросеријата- Бела/01
7. Патничко моторно возило
- марка VOLKSWAGEN
- тип Caddy
– број на шасија WV2ZZZ2KZ9X108499
- број на мотор 042856
- регистарска ознака SK-501-SV
– година на производство 2009 година
– работна зафатнина на моторот 1896 см3
– сила на моторот 55 kw
– боја на каросеријата- Бела/01
8. Патничко моторно возило
- марка VOLKSWAGEN
- тип 9 N Polo
– број на шасија WVWZZZ9NZ8D015471
- број на мотор 018175
- регистарска ознака SK-148-RL
– година на производство 2007 година
– работна зафатнина на моторот 1198 см3
– сила на моторот 44 kw
– боја на каросеријата- Бела/01
9. Патничко моторно возило
- марка VOLKSWAGEN
- тип Polo 9N
– број на шасија WVWZZZ9NZ7D008453
- број на мотор 287022
- регистарска ознака SK-721-PA
– година на производство 2006 година
– работна зафатнина на моторот 1198 см3
– сила на моторот 40 kw
– боја на каросеријата- Бела/01
10. Патничко моторно возило
- марка CITROEN
- тип XSARA - 1.9 D
– број на шасија VF7N1WJYB73088636
- број на мотор 6011489
- регистарска ознака SK-0630-AC
– година на производство 2001 година
– работна зафатнина на моторот 1868 см3
– сила на моторот 51 kw
– боја на каросеријата- Металик зелена/38

Бр. 15 - Стр. 37

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење за период од шест месеци на
Државната изборна комисија.
Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува
договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој ќе се регулираат 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. 42-797/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

460.
Врз основа на член 47 став (7) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СЛАДУН“, ОПШТИНА ПРИЛЕП ОД ДРУШТВОТО ЗА ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ ГПС ПРЕМЕР
УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ПРИЛЕП НА ЗАШТИТНОТО
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ГРАДЕЖНИШТВО ИНЖЕНЕРИНГ ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БОШКОСКИ И ТОШЕСКИ ИНЖЕНЕРИНГ-ТЕРАКОТА
УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП ДОО
1. Со оваа одлука се дава согласност за пренос на
концесијата за експлоатација на минералната суровина
– мермер на локалитетот „Сладун“, општина Прилеп
од Друштвото за геодетски услуги ГПС ПРЕМЕР увозизвоз ДООЕЛ Прилеп на Заштитното друштво за производство градежништво инженеринг трговија и услуги Бошкоски и Тошески ИНЖЕНЕРИНГ-ТЕРАКОТА
увоз-извоз Прилеп ДОО, доделена со Договор за
концесија бр.24-468/1 од 17.1.2014 година.
2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на Заштитното друштво за производство градежништво инженеринг трговија и услуги Бошкоски и Тошески ИНЖЕНЕРИНГ-ТЕРАКОТА увоз-извоз Прилеп
ДОО, до рокот до кога е склучен Договорот за концесија бр.24-468/1 од 17.1.2014 година и под исти услови
под кои е доделена со Договорот за концесија на
Друштвото за геодетски услуги ГПС ПРЕМЕР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, освен во однос на висината и критериумите за определување на надоместокот за концесии за експлоатација на минерални суровини, кои ќе се
утврдат врз основа на Тарифникот за утврдување на
висината на надоместоците за издавање на дозволи за
вршење на детални геолошки истражувања и концесии
за експлоатација на минерални суровини.
3. Како почеток на користење на пренесената
концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот
на потпишувањето на Договорот за пренос на концесијата.
4. Надоместокот за давање на согласноста за пренос
на концесијата во износ од 708.062,00 денари имателот
на концесијата по извршениот пренос е должен да го
плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
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5. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-11773/1-15
Заменик на претседателот
26 јануари 2016 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
461.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДЕЛОВНИ УСЛУГИ ТРГОВИЈА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЖНИШТВО СТОЈАНОСКИ БЛАГОЈА ПРОМИНГ
УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С.ВРАНИШТЕ СТРУГА НА
ЛОКАЛИТЕТОТ „С. МОДРИЧ“, ОПШТИНА СТРУГА
1. На Друштвото за производство, деловни услуги
трговија проектирање и градежништво Стојаноски Благоја ПРОМИНГ увоз-извоз ДООЕЛ с.Враниште Струга
се доделува концесија за експлоатација на минерална
суровина – варовник на локалитетот „с.Модрич“, општина Струга, со површина на простор на концесија за
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани
со прави линии, а точките дефинирани со координати
како е дадено во табелата, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата Y
7466380
7466650
7466550
7466300

Координата X
4580900
4581000
4580980
4581100

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.022500 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-12686/1-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

462.
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
О Д Л УК А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Основен суд Скопје II – Скопје
му се даваат на трајно користење, без надомест, недвижните ствари зграда – 1 , влез 1, дел од 1 – ви кат со
површина од 479,93 м² и дел од приземје со површина
од 39,06 м², кои се наоѓаат на ул.„Крсте Мисирков“
бр.1, КП 8887/1 за КО Центар 1, запишани во Имотен
лист бр.9283, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13093/1-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
463.
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Апелационен суд Скопје му се
даваат на трајно користење, без надомест, недвижните
ствари зграда – 1, влез 1, дел од 1 – ви кат со површина
од 1373 м², 2 кат со површина од 1875 м², 3 – ти кат со
површина од 1862 м², подрум со површина од 558 м² и
дел од приземје со површина од 1424 м², кои се наоѓаат
на ул.„Крсте Мисирков“ бр.1, КП 8887/1 за КО Центар
1, запишани во Имотен лист бр.9283, сопственост на
Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13117/1-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
464.
Врз основа на член 11 став 1 точка 8 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09.
97/10. 6/12. 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
26.1.2016 година, донесе
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Бр. 15 - Стр. 39

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2016 ГОДИНА
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ CO ПАСИШТА-СКОПЈЕ
1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната
инвестициона програма за 2016 година на Јавното
претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје
бр.02-10/3 од 15.1.2016 година, усвоена од Управниот
одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана
на 15.1.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 42-13256/1-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

465.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
ОМАН БАЛКАН МАЈНИНГ ДОО СКОПЈЕ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ „СОКОЛ“, ОПШТИНА ПРИЛЕП

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-13272/1-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
466.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ШКРИЛЕЦ
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ ДЕКОП КОМПАНИ ДООЕЛ РАДОВИШ НА
ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОЛЕМ РИД“, ОПШТИНА РАДОВИШ
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
ДЕКОП КОМПАНИ ДООЕЛ Радовиш се доделува
концесија за експлоатација на минерална суровина –
шкрилец на локалитетот „Голем Рид“, општина Радовиш, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е
дадено во табелата, и тоа:

1. На Друштвото за трговија и услуги ОМАН БАЛКАН МАЈНИНГ ДОО Скопје се доделува концесија за
експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Сокол“, општина Прилеп, со површина на
простор на концесија за експлоатација дефиниран со
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките
дефинирани со координати како е дадено во табелата и
тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата Y
7559902
7561904
7562061
7560456

Координата X
4577886
4578594
4577528
4577062

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
1.912986 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.382847 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
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7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-13273/1-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

467.
Врз основа на член 29-а став (9) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15
и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА –
ГНАЈСНИ ШКРИЛЦИ И КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГОЛЕМ ОРЉАК И ГЕРДИНИ ПЛОЧИ“, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АЛГО НЕМЕТАЛИ ДОО СКОПЈЕ
1. На Друштвото за трговија и услуги АЛГО НЕМЕТАЛИ ДОО Скопје му се проширува концесијата за
експлоатација на минерална суровина – гнајсни шкрилци и кварц на локалитетот “Голем Орљак и Гердини
Плочи“, општина Ранковце, со површина на простор за
проширување на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а
точките дефинирани со координати како е дадено во
табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8
Т-9
Т-10
Т-11
Т-12

Координата Y
7589580
7589380
7589380
7589250
7589250
7589380
7589380
7589550
7589550
7589617
7589639
7589580

Координата X
4676380
4676380
4676270
4676270
4676470
4676470
4676880
4676880
4676894
4676907
4676812
4676812

2. Површината на просторот на проширувањето на
концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука
изнесува P= 0.130935 km2.
3. Времетраењето за проширувањето на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до
22.6.2026 година.
4. Висината на надоместокот за проширувањето на
концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со
анекс на Договорот за концесија за експлоатација на
минерална суровина – гнајсни шкрилци и кварц на локалитетот “Голем Орљак и Гердини Плочи“, општина
Ранковце бр.24-5604/1 од 13.11.2014 година (во понатамошниот текст: анекс на Договорот) во согласност со
Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на
детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа
одлука ќе се определат со анекс на Договорот.

6. Како почеток на важење на проширувањето на
концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот
на потпишувањето на анекс на Договорот.
7. Во име на Владата на Република Македонија,
анексот на Договорот ќе го потпише министерот за
економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-13275/1-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
468.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и
153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ
ЗАВОД „13 НОЕМВРИ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-13360/1-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

469.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и
153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
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Бр. 15 - Стр. 41

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ОНКОЛОГИЈА И РАДИОТЕРАПИЈА
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движнaта ствар:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Универзитетска клиника за онкологија и радиотерапија - Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за онкологија и радиотерапија - Скопје,
со кој се уредуваат правата и обврските за движнaта
ствар 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. 42-13361/1-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
470.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и
153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ,
АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА, ИНТЕНЗИВНО
ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Универзитетска клиника за трауматологија,
ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар – Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести,

анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар – Скопје, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-13362/1-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
471.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15 и 7/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА Г2, Г3, Г4-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА
ИНДУСТРИЈА, СЕРВИСИ И СТОВАРИШТА КО
ГРУПЧИН И КО ЖЕЛИНО ОПШТИНА ЖЕЛИНО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Г2, Г3, Г4-лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта КО Групчин и КО Желино, општина Желино.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-13436/1-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
472.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15,
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе

Стр. 42 - Бр. 15

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА КПУ-ЗАТВОР
КУМАНОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО
КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за правда-Управата за извршување на санкции му
престанува користењето на недвижните ствари-згради,
кои се наоѓаат во село К'шање општина Куманово, на КП
бр. 1545, КО К'шање, запишани во Имотен лист број 302,
сопственост на Република Македонија,и тоа:
- број на зграда 1, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 25 м2;
- број на зграда 1, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со внатрешна површина
од 343 м2;
- број на зграда 1, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина
од 180 м2;
- број на зграда 1, влез 1, кат 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со внатрешна површина
од 346 м2;
- број на зграда 1, влез 1, кат 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина
од 178 м2;
- број на зграда 1, влез 1, кат 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 25 м2;
- број на зграда 1, влез 1, подрум, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 21 м2;
- број на зграда 1, влез 1, подрум, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина
од 77 м2;
- број на зграда 1, влез 1, подрум, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина
од 34 м2;
- број на зграда 1, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 22 м2;
- број на зграда 1, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина
од 182 м2;
- број на зграда 1, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, со внатрешна површина
од 284 м2;
- број на зграда 2, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 20 м2;
- број на зграда 2, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 292 м2;
- број на зграда 2, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина
од 61 м2;
- број на зграда 2, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 20 м2;
- број на зграда 2, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина
од 389 м2;
- број на зграда 2, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 851 м2;
- број на зграда 3, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 460 м2;
- број на зграда 3, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина
од 97 м2;
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- број на зграда 4, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина
од 55 м2;
- број на зграда 4, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 55 м2;
- број на зграда 4, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 403 м2;
- број на зграда 5, влез 1, приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 32 м2;
- број на зграда 5, влез 2 приземје, намена на посебен/заеднички дел од зграда Г, со внатрешна површина
од 66 м2.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на КПУ-Затвор
Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерство за
правда-Управата за извршување на санкции и КПУЗатвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила
на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13451/1-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

473.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА
ПАТ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје бр. 09 – 5497/1 од
29.12.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13515/1-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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Бр. 15 - Стр. 43

474.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА
ПАТ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје бр. 09 – 5498/1 од
29.12.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13515/2-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
475.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА
ПАТ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје бр. 09 – 5499/1 од
29.12.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13515/3-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
476.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Гостивар бр. 09 – 3963/3 од 29.12.2015
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13515/4-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
477.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за управување со одземен имот бр. 09 –
5420/3 од 28.12.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13515/5-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
478.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Пехчево бр. 09 – 3867/3 од 29.12.2015
година.

Стр. 44 - Бр. 15
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13515/6-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
479.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост (,,Службен
весник на Република Македонија„„ бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СОВЕТОТ ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И ПОКРЕНУВАЊЕ НА
ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ
ЗА СУДИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за правда му престанува користењето на движните ствари и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА
ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии, му престанува правото на користење на недвижна ствар – деловна просторија која
се наоѓа на ул.,,Св Кирил и Методиј‟‟ бр.54 – Скопје,
на КП бр.11613, во КО Центар 1 – Скопје, кат 1, со
вкупна површина од 1020м2, запишана во Имотен лист
бр.53637, во сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на времено користење, за период од шест месеци од денот на влегувањето на сила на оваа одлука, без надомест на Државната изборна комисија.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од
оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за финансии и Државната изборна комисија, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-651/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
481.
Врз основа на член 29 од Законот за ловството
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09,
82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15
и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест, на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија.
Член 3
Министерот за правда склучува договор со претседателот на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13566/1-15
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

480.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.1.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ДРЖАВНОТО
ЛОВИШТЕ „ПОЛАКИ“
1. Со ова решение државното ловиште „Полаки“ се
дава на управување на Јавното претпријатие за стопанисување со шумите „Македонски шуми“ Скопје.
2. Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на
Република Македонија и управувачот од точка 1 на ова
решение се утврдуваат со договор.
3. Во име на Владата на Република Македонија, договорот од точка 2 на ова решение ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-259/2
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
482.
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за обележување, уредување и одржување на гробиштата и гробовите на борците погребани на територијата на Република Македонија и во странство, како и на припадниците
на странските армии од поранешните војни на територијата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија” бр.13/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
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ПРОГРАМА
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА И ГРОБОВИ НА ПАДНАТИ БОРЦИ ВО АНТИФАШИСТИЧКАТА ВОЈНА И ДРУГИТЕ НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНИ ВОЈНИ ВО МАКЕДОНИЈА ПОГРЕБАНИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА
I
Со оваа програма се обезбедуваат потребни средства
за уредување и одржување на индивидуалните гробови и
заеднички гробници на паднати борци во Антифашистичката војна и другите национално ослободителни војни на
Македонија погребани на територијата на Република Македонија, согласно член 9 став 2 од Законот за обележување, уредување и одржување на гробиштата и гробовите
на борците погребани на територијата на Република Македонија и во странство, како и на припадниците на
странските армии од поранешните војни на територијата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.13/96).
II
Средствата за остварување на оваа програма во висина од 1.200.000,00 денари за уредување и одржување
на индивидуалните гробови и заеднички гробници на
паднати борци, ќе се обезбедат од буџетот на Министерство за труд и социјална политика.
III
Средствата од точка II на оваа програма се распоредуваат за уредување и одржување на индивидуални
гробови и заеднички гробници на општините:

Бр. 15 - Стр. 45

VI
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-387/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
483.
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“
бр. 29/05, 36/11, 41/14 и 104/15) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и
196/15) Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 26.1.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВУВАЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
1. За членови на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи се именуваат:
- Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи;
- м-р Митко Чавков, дополнителен заменик на министерот за внатрешни работи;
- д-р Зоран Јолевски, министер за одбрана;
- Никола Тодоров, министер за здравство;
- м-р Владо Мисајловски, министер за транспорт и
врски;
- м-р Никола Попоски, министер за надворешни работи;
- Сузана Салиу, директор на Центарот за управување со кризи и раководител на Групата за процена.
2. За раководител на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со
кризи се определува Никола Тодоров, министер за
здравство.
3. Co денот на донесувањето на ова решение престанува да важи Решението за именување членови на
Управувачкиот комитет за координација и управување
во системот за управување со кризи („Службен весник
на Република Македонија" бр. 117/15, 166/15, 183/15 и
223/15).
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-863/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

IV
Средствата утврдени во точка III од оваа програма,
Управата за прашања на борците и воените инвалиди
преку Министерство за труд и социјална политика ги
пренесува на општините по претходно поднесено барање за извршените работи.
V
За спроведување на оваа програма се грижи Министерството за труд и социјална политика преку Управата за прашања на борците и воените инвалиди.

484.
Врз основа на член 42 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија"
бр.209/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО 2016 ГОДИНА
Член 1
Во Програмата за рамномерен регионален развој во
2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/16), во член 2 табелата бр.1 се заменува со
нова табела, која гласи:

Стр. 46 - Бр. 15
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табела бр.1

денари

Вкупно средства

2.

Активности преку Министерството за
локална самоуправа
1.1 Расходи за финансирање на активностите и задачите на центрите за развој на планските региони за тековната
година
1.2 Финансиска подршка на осумте
регионални бизнис- центри, во рамки
на центрите за развој на планските региони
2. Активности преку Бирото за регионален развој
2.1 Неизмирени обврски
од 2015 година
2.2 Финансиско учество на Министерството за локална самоуправа во функција на поврзување на средства од
буџетот на Министерството за локална самоуправа со средства од донации
обезбедени од Меѓународната донаторска заедница во Република Македонија, за финансирање на проекти за
регионален развој
2.3 Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на планските региони
2.4 Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на подрачја
со специфични развојни потреби
2.5 Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на селата

150.000.000,00
9.600.000,00

3.200.000,00

6.834.945,00
10.000.000,00

77.255.540,00

22.073.010,00
11.036.505,00

Член 2
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-712/1
26 јануари 2016 година
Скопје

„Подносителот на барањето за формирање на цена
на лек на големо, за кој веќе има формирано цена на
лекот на големо со различен број на пакувани дозирани
единици на лекот, поднесува предлог цена на лекот која не може да биде повисока од максималната цена на
тој лек и од формираната цена на тој лек, пресметана
по број на пакувани дозирани единици на најблиското
пакување на лекот.“
Член 2
Оваа методологија влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
485.
Врз основа на член 108 став 10 од Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на
Република Македонија“, бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11,
136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15
и 228/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА
НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА
ЛЕКОВИТЕ
Член 1
Во Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите („Службен весник на Република Македонија“, бр. 156/11, 45/12, 19/13 и 177/15), во член 15
по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

Бр. 42-918/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
486.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-4 од
18.1.2016 година на седницата одржана на ден
25.1.2016 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на лицето Миомир Алексовски од Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Миомир Алексовски се дава за период
од 5 (пет) години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Миомир Алексовски престанува да важи
и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.УП1 08-4
25 јануари 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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Бр. 15 - Стр. 47

487.
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015) и Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице
за вршење услуги со хартии од вредност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 122/2006 и
81/2014), постапувајќи по Барањето од страна на Илирика Инвестментс АД Скопје бр.УП1 08-156 од
26.11.2015 година за давање согласност за именување
на лицето Васко Митев за директор на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје, Комисијата за
хартии од вредност на РМ на седницата одржана на
ден 25.01.2016 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се дава согласност за именување на лицето Васко Митев, дипломиран економист, за директор на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје.
2. Согласноста за именување на лицето Васко Митев за директор на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје се дава за период од 4 (четири) години согласно Одлука бр.0202-52 донесена на седница на
Одбор на директори на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје на ден 7.10.2015 година.
3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на
разрешување на Васко Митев од функцијата директор
на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје,
со денот на одземање на согласноста за именување на
директор од страна на Комисијата за хартии од вредност на РМ и во други случаи утврдени со закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.УП1 08-156
25 јануари 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

488.
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013,
43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015) Комисијата за
хартии од вредност на РМ постапувајќи по барањето
бр.УП1 08-162 од 30.12.2015 година на седницата одржана на ден 25.01.2016 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
лицето Јованче Тасковски од Скопје издадена со Решение бр.07-721/4 од 25.04.2006 година од Комисијата за
хартии од вредност на РМ.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Јованче Тасковски се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Јованче Тасковски престанува да важи и пред истекот на
рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите
предвидени со Закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.УП1 08-162
25 јануари 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

489.
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013,
43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015), Комисијата за
хартии од вредност на РМ постапувајќи по барањето
бр.УП1 08-163 од 30.12.2015 година на седницата одржана на ден 25.1.2016 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА
РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
лицето Велимир Шиповиќ од Скопје издадена со Решение бр.07-720/4 од 25.4.2006 година од Комисијата за
хартии од вредност на РМ.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Велимир Шиповиќ се обновува за период од 5 (пет) години
од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Велимир Шиповиќ престанува да важи и пред истекот на
рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите
предвидени со Закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.УП1 08-163
25 јануари 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
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