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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3573. 
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија ја до-
несувам следната 

 
О Д Л У К А 

 
I 

На СОЈУЗОТ НА ИЗВИДНИЦИ НА МАКЕДО-
НИЈА  

му се доделува признанието 
 
ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
по повод 65 години од основањето, како самостојно 

здружение на граѓани за деца и млади, а особено за ис-
клучителниот придонес за развојот на младите луѓе во 
Република Македонија преку промовирање на извид-
ничките вредности и принципи. 

 
II 

Оваа одлука стапува на сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 08-1114/1   Претседател 

17 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3574. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18),  Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КРУШЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција-

та за промоција и поддршка на туризмот на Република 
Македонија му престанува користењето на следните 
движни ствари:  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надоместок на општина Кру-
шево. 

                                                      
Член 3 

Директорот на Агенцијата за промоција и поддршка 
на туризмот на Република Македонија склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Крушево, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваa одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-8728/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3575. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весникна Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ 
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 
во функција за запишување на недвижност сопственост 
на Република Македонија и тоа премер на објект бр.1 
кој се наоѓа на Бул. „Илинден“ бб, во Скопје, на КП 
бр.2026, КО Карпош. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-8814/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3576. 

Врз основа на член 43 став (14) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
22.10.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-
СОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖ-
НИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА БЕ-
ТОН ГРУП - МИМ ДООЕЛ КАВАДАРЦИ НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ „ЛАКАТА“, ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА    

 
1. На Друштвото за градежништво, производство и 

трговија БЕТОН ГРУП - МИМ ДООЕЛ Кавадарци  се 
доделува концесија за експлоатација на минерална су-
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ровина – песок и чакал на локалитетот „Лаката“, Оп-
штина Демир Капија, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелата и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 
0.013794 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 10  (десет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни 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 До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр. 44-8824/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3577. 

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
22.10.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-

СОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАН-

СПОРТ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ КИКО ТЕР ДООЕЛ 

С.МОКРИЕВО, НОВО СЕЛО НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

„С.ДОБРОШИНЦИ“, ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 

 

1. На Друштвото за транспорт, трговија и услуги 

Кико Тер ДООЕЛ с.Мокриево, Ново Село се доделува 

концесија за експлоатација на минерална суровина – 

песок и чакал на локалитетот „с.Доброшинци“, Општи-

на Василево, 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: 
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2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

0,049598 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни 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 До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 
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8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.         

 

Бр. 44-8827/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3578. 

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продаж-

ба и давање под закуп на деловни згради и деловни 

простории на Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“, бр. 13/13, 69/13, 27/14, 

42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16, 106/16 

и 21/18), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 22.10.2018 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ 

СТОПАНИСУВА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 

ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАН-

БЕН  ПРОСТОР  И  СО  ДЕЛОВЕН  ПРОСТОР  ОД  

ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на недвижни ствари – дело-

вен простор со кој стопанисува Акционерското друш-

тво за изградба и стопанисување со станбен простор и 

со деловен простор од значење за Републиката – 

Скопје, кој се наоѓа на: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Член 2 

Се овластува Акционерското друштво за изградба и 

стопанисување со станбен простор и со деловен прос-

тор од значење за Републиката – Скопје да ја води по-

стапката за јавно наддавање и да склучи договор за 

продажба на деловниот простор. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8849/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3579. 

Врз основа на членот 47 став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на движните ствари - пат-

нички моторни возила, сопственост на Република Ма-

кедонија, чиј корисник e Министерството за животна 

средина и просторно планирање и тоа:   

1. Патничко моторно возило: 

- марка ПЕЖО 307-Б 

- број на шасија VF33ENFUB82754511 

- број на мотор 10FX3U1731109 

- регистарски број SK-091-MF 

-година на производство 2002 

- работна зафатнина на моторот 1587 см3 

- сила на моторот 80kw/ks  и 

- боја на каросеријата бела-01 

- Единечна проценета вредност на возилото: 

24.500,00 денари 

2. Патничко моторно возило: 

- марка ФОРД  ЕКСПЛОРЕР 

- број на шасија 1FMZU72X9YUB27442 

- број на мотор SK27442/00 

- регистарски број SK-181 KV 
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- година на производство 2000 

- работна зафатнина на моторот 3998 см3 

- сила на моторот 121 kw/ks  и 

- боја на каросеријата бела-01 

- Единечна проценета вредност на возилото: 

58.500,00 денари 

3.  Патничко моторно возило: 

- марка Ландровер ЛД 110 Дефендер 

- број на шасија SALLDHF881A603573 

- број на мотор 92818A 

- регистарски број SK-771  OM 

- година на производство 2002 

- работна зафатнина на моторот 2495 см3 

- сила на моторот 90kw/ks  и 

- боја на каросеријата бела-01 

- Единечна проценета вредност на возилото: 

46.700,00 денари 

4.  Патничко моторно возило: 

- марка ФОРД ФОКУС Амбиент 1.4 КАТ 

- број на шасија WF0AXXWPDAYA177100 

- број на мотор YА77100 

- регистарски број SK-398-VU 

- година на производство 2000 

- работна зафатнина на моторот 1388см3 

- сила на моторот 55kw/ks  и 

- боја на каросеријата темно црвена -77 

- Единечна проценета вредност на возилото: 

30.200,00 денари. 

 

Член 2 

Продажбата на секое возило од член 1 на оваа одлу-

ка ќе се изврши поединечно по пат на јавно наддавање, 

преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој 

управува и оперира Министерството за финансии – 

Управа за имотно – правни работи, со проценета вред-

ност за секое возило поединечно наведена во член 1 од 

оваа одлука утврдена согласно процената број СВ V -

33/18 од 17.4.2018 година од Бирото за судски вешат-

чења, која преставува почетна цена за електронското 

јавно наддавање.  

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8948/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

3580. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-

бен весник на Република  Македонија” бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-

ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 

КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-

ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 

ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И  УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Јавната уста-

нова –Завод за рехабилитација на деца и младинци - 

Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице 

кое врши дејност или поседува дозвола за собирање 

и/или транспортирање, преработка, рециклирање и 

уништување на отпад на движни ствари – опрема кои 

немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и 

технолошки застарени и не можат да се продадат или 

разменат како такви, согласно Одлуката бр.02-580/1 од 

20.09.2018 година, донесена од Управниот одбор на 

Јавната установа – Завод за рехабилитација на деца и 

младинци - Скопје. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8966/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3581. 

Врз основа на член 29-б став (7) од Законот за ми-

нерални суровини („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

22.10.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕК-

СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 

ТРАВЕРТИН НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МАТКА“, ОП-

ШТИНА САРАЈ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗ-

ВОДСТВО,  ТРГОВИЈА  И  УСЛУГИ  СУБЛАЈМ 

СТОН УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ПРИЛЕП 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СУБЛАЈМ СТОН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп му се на-

малува концесијата за експлоатација на минерална су-
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ровина – травертин на локалитетот „Матка“, Општина 

Сарај, со површина на простор за намалување на 

концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-

себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 

со координати како е дадено во табелата, и тоа: 
 

Точка Координата 
Y 

Координата 
X 

Т-1 7524457 4648042 

Т-2 7523782 4647526 

Т-3 7523578 4647294 
Т-4 7523535 4647213 

Т-5 7523416 4647109 

Т-6 7523104 4646753 

Т-7 7522988 4646538 

Т-8 7522920 4646291 

Т-9 7522478 4646000 

Т-10 7522523 4646000 

Т-11 7522942 4646276 

Т-12 7523011 4646528 

Т-13 7523125 4646739 

Т-14 7523434 4647091 

Т-15 7523555 4647197 

Т-16 7523599 4647280 

Т-17 7523799 4647508 

Т-18 7524475 4648024 

 
2. Површината на просторот на намалувањето на 

концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука 
изнесува P= 0.072292 км2. 

3. Времетраењето за намалувањето на концесијата 
за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до 
25.7.2044 година. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука по намалувањето на 
просторот се определува со анекс на Договорот за 
концесија за експлоатација на минерална суровина-тра-
вертин на локалитетот „Матка“, Општина Сарај бр.24-
3743/1 од 25.7.2014 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 минерал-
ни суровини. 

5. Како почеток на важење на намалувањето на 
концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот 
на потпишувањето на анекс на Договорот. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
анексот на Договорот ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

 
Бр. 44-8977/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

3582. 
Врз  основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479 

став (2) од Законот за трговските друштва („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 

25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 

120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 

30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Ма-

кедонија во својство на Собрание на акционери на АД 

Електрани на Македонија, во државна сопственост, 

Скопје,  на седницата,  одржана на 22.10.2018 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА 

НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ И ФИНАНСИСКИТЕ 

ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 И ЗА 2019 ГОДИНА НА АД 

„ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА“,  ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа oдлука за овластен ревизор за ревизија на 

годишните сметки и финансиските извештаи за 2018 и 

за 2019 година на АД „Електрани на Македонија“, во 

државна сопственост, Скопје, се избира Друштвото за 

ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, врз ос-

нова на спроведена постапка по јавна набавка бр.01-

102/2018 со прибирање понуди со електронска аукција 

за вршење ревизорска услуга за економско-финансиска 

ревизија на годишната пресметка за 2018 и за 2019 го-

дина, согласно  Одлуката за избор на најповолна пону-

да бр.11-201/4 од 21.8.2018 година.  

2. Оваа одлука влегува во силa наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-9010/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3583. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна  сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-

ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 

КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-

ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 

ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И  УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Службата за 

општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија да спроведе постапка за избор на правно 

лице кое врши дејност или поседува дозвола за собира-

ње и/или транспортирање, преработка, рециклирање и 
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уништување на отпад на движни ствари - опрема кои 

немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и 

технолошки застарени и не можат да се продадат или 

разменат како такви, согласно Извештајот на Централ-

ната комисија за попис на средствата изворите на сред-

ствата, побарувањата и обврските во Службата за оп-

шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-

кедонија за 2017 година, бр.02-108/17 од 08.02.2018 го-

дина и Одлуката за усвојување на Извештајот за попи-

сот за 2017 година, број 02-108/18, од 15.02.2018 го-

дина, донесена од директорот на Службата за општи и 

заеднички работи на Владата на Република Македо-

нија. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9035/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3584. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-

бен весник на Република  Македонија” бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА УСТА-

НОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за труд и социјална политика му престанува 

користењето на движна ствар – патничко моторно во-

зило марка Фиат Типо, број на шасија ZFA3560000-

6К87542, број на мотор 4139963, тип на мотор 

843A1000, година на производство 2018, сила на мото-

рот 70 kW, работна зафатнина на мотор 1386 cm3 и бо-

ја на каросеријата Бела/01, со регистарска ознака SK-

0985-AS. 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната установа Ме-

ѓуопштински центар за социјална работа на град 

Скопје.  

 

Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува 

договор со директорот на Јавната установа Меѓуоп-

штински центар за социјална работа на град 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 де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9151/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3585. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост  („Службен 

весник на Република  Македонија” бр. 78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА УСТАНОВА 

МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА ГЕВГЕЛИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за труд и социјална политика му престанува 

користењето на движна ствар – патничко моторно во-

зило марка Фиат Типо, број на шасија ZFA35600006К-

87537, број на мотор 4141627, тип на мотор 843A1000, 

година на производство 2018, силина на моторот 70 

kW, работна зафатнина на моторот 1386 см3 и боја на 

каросеријата Бела/01 со регистарска ознака SK-0984-

AS. 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната установа Ме-

ѓуопштински центар за социјална работа - Гевгелија.  

 

Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува 

договор со директорот на Јавната установа Меѓуоп-

штински центар за социјална работа - Гевгелија, со кој 

се уредуваат  правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9152/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3586. 

 Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-

бен весник на Република  Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 го-

дина,   донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА 

УСТАНОВА  МЕЃУОПШТИНСКИ  ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА - КУМАНОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за труд и социјална политика му престанува 

користењето на движна ствар – патничко моторно во-

зило марка Фиат Типо, број на шасија 

ZFA35600006H91960, број на мотор 4129299, тип на 

мотор 843A1000, година на производство 2017, сила на 

моторот 70 кW, работна зафатнина на мотор 1386 cm3 

и боја на каросеријата Бела/01, со регистарска ознака 

SK-0986-AS. 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната установа Ме-

ѓуопштински центар за социјална работа - Куманово.  

 

Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува 

договор со директорот на Јавната установа Меѓуоп-

штински центар за социјална работа -Куманово, со кој 

се уредуваат  правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9153/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3587. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, до-

несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА  ОПШТА БОЛНИЦА  

„Д-Р ФЕРИД МУРАД“ – ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Општа болница - Куманово му 
престанува користењето на движнaта ствар и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

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

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Општа болница „Д-р Ферид Мурад“– Гости-
вар. 

 
Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа Општа 
болница - Куманово склучува договор со директорот 
на Јавната здравствена установа Општа болница „Д-р 
Ферид Мурад“ - Гостивар, со кој се уредуваат правата 
и обврските на движнaта ствар од член 1 од оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-9158/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3588. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана 22.10.2018 го-
дина, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА 
ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА ПРИСТАПЕН 
ПАТ И ПОСТАВУВАЊЕ НА 10(20)КВ ВОД ЗА 
ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА МАШИНСКА ЗГРАДА НА 
МХЕЦ  ГАБРОВСКА РЕКА СО РЕФ.БР.103 КО 
ПРВЦЕ И КО ОДРИ  ВОН-Г.Р., ОПШТИНА ТЕАРЦЕ 

    
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска 
инфраструктурна градба за пристапен пат и поставува-
ње на 10(20)кв вод за приклучување на машинска згра-
да на МХЕЦ  Габровска река со реф.бр.103 КО Првце и 
КО Одри вон –г.р., општина Теарце. 
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Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 2437 м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

 
Бр. 44-9544/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3589. 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА  ДОГОВОР  ЗА  ЗАКУП  НА  ЗЕМЈОДЕЛСКО  

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Трговското друштво за земјоделие и 
лозарство М-Шест аграр ДООЕЛ Скопје за земјоделско 
земјиште под долгогодишни лозови насад со вкупна 
површина од 1289481м2 на КПбр.15365, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 29464м2, КПбр.15366, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 567м2, КПбр.15367, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 11134м2, КПбр.15368, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 708м2, КПбр.15369, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 9192м2, КПбр.15370, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 592м2, КПбр.15371, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 7210м2, КПбр.15372, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 793м2, КПбр.15373, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 6371м2, КПбр.15374, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 

со површина од 485м2, КПбр.15375, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 6558м2, КПбр.15376, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 510м2, КПбр.15377, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 6530м2, КПбр.15378, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 499м2, КПбр.15379, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 6111м2, КПбр.15380, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 519м2, КПбр.15381, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 5732м2, КПбр.15382, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 484м2, КПбр.15383, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 5134м2, КПбр.15384, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 350м2, КПбр.15385, место викано 
Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, 
со површина од 4631м2, КПбр.15395, место викано Ба-
буна, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со 
површина од 1067м2, КПбр.15396, место викано Ба-
буна, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со 
површина од 7258м2, КПбр.15397, место викано Ба-
буна, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со 
површина од 432м2, КПбр.15398, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 3912м2, КПбр.15399, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 180м2, КПбр.15400, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 5162м2, КПбр.15401, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 545м2, КПбр.15402, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 9943м2, КПбр.15403, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 2725м2, КПбр.15404, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 17518м2, КПбр.15405, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 711м2, КПбр.15406, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 9784м2, КПбр.15407, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 648м2, КПбр.15408, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 9683м2, КПбр.15409, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 769м2, КПбр.15410, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 9838м2, КПбр.15411, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 458м2, КПбр.15412, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 6316м2, КПбр.15413, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 425м2, КПбр.15414, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 5076м2, КПбр.15416, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 1430м2, КПбр.15417, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 3965м2, КПбр.15418, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 9982м2, КПбр.15419, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
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ршина од 663м2, КПбр.15420, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 9867м2, КПбр.15421, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 648м2, КПбр.15422, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 9867м2, КПбр.15423, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 659м2, КПбр.15424, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 9817м2, КПбр.15425, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 677м2, КПбр.15426, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 9799м2, КПбр.15427, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 651м2, КПбр.15428, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 11507м2, КПбр.15429, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 3466м2, КПбр.15430, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 4722м2, КПбр.15431, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 619м2, КПбр.15432, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 9546м2, КПбр.15433, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 673м2, КПбр.15434, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 9793м2, КПбр.15435, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 671м2, КПбр.15436, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 9832м2, КПбр.15437, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 611м2, КПбр.15438, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 9731м2, КПбр.15439, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 673м2, КПбр.15440, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 9837м2, КПбр.15441, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 3322м2, КПбр.15442, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 1516м2, КПбр.15443, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 215м2, КПбр.15444, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 3456м2, КПбр.15445, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 303м2, КПбр.15446, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 6245м2, КПбр.15447/1, место викано Бабуна, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 412м2, КПбр.15448, место викано Бабуна, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, со пов-
ршина од 5759м2, КПбр.15449-дел, место викано Ба-
буна, катастарска култура лозје, катастарска класа 5, со 
површина од 14075м2, КПбр.15450, место викано Ба-
буна, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со 
површина од 454м2, КПбр.15451-дел, место викано Ба-
буна, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со 
површина од 89028м2, КПбр.15453, место викано 
Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, 
со површина од 168645м2, КПбр.15454, место викано 
Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, 
со површина од 474м2, КПбр.15455, место викано 
Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, 

со површина од 504м2, КПбр.15456-дел, место викано 
Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, 
со површина од 646м2, КПбр.15457/1-дел, место вика-
но Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 
4, со површина од 544142м2, КПбр.15458/1-дел, место 
викано Плоча, катастарска култура лозје, катастарска 
класа 5, со површина од 2135м2, КПбр.15482-дел, мес-
то викано Плоча, катастарска култура лозје, катастар-
ска класа 4, со површина од 475м2, КПбр.15483-дел, 
место викано Плоча, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 5, со површина од 7270м2, КПбр.15484-
дел, место викано Плоча, катастарска култура лозје, ка-
тастарска класа 4, со површина од 397м2, КПбр.15485, 
место викано Плоча, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 5, со површина од 5655м2, КПбр.15486/1, 
место викано Плоча, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, со површина од 1788м2, КПбр.15487, 
место викано Плоча, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 5, со површина од 9504м2, КПбр.15488, 
место викано Плоча, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, со површина од 516м2, КПбр.15489, 
место викано Плоча, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 5, со површина од 9921м2, КПбр.15490, 
место викано Плоча, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, со површина од 625м2, КПбр.15491/1, 
место викано Плоча, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 5, со површина од 5775м2, КПбр.15492/1, 
место викано Плоча, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, со површина од 2718м2, КПбр.15493, 
место викано Плоча, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, со површина од 1258м2, КПбр.15520, 
место викано Плоча, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, со површина од 280м2 и КПбр.15617, 
место викано Плоча, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, со површина од 1952м2, запишани на 
Имотен лист бр.30152 за КО Велес; КПбр.15517-дел, 
место викано Плоча, катастарска култура нива, катас-
тарска класа 5, со површина од 34812м2, запишана на 
Имотен лист бр.30821 за КО Велес; КПбр.15327, место 
викано Бабуна, катастарска култура лозје, катастарска 
класа 4, со површина од 6986м2, запишана на Имотен 
лист бр.28610 за КО Велес; КПбр.15415-дел, место ви-
кано Бабуна, катастарска култура лозје, катастарска 
класа 4, со површина од 29798м2, запишана на Имотен 
лист бр.25398 за КО Велес и КПбр.15447/2, место вика-
но Бабуна, катастарска култура друго природно земјо-
делско земјиште, катастарска класа /, со површина од 
2690м2, запишана на Имотен лист бр.34995 за КО Ве-
лес. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-
чува за период од 17 години сметано од денот на влегу-
вањето во сила на овој договор. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-9639/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3590. 
Врз основа на член 19 став (7) од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 
15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.10.2018 година, донeсе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА- ЦА-
РИНСКАТА СТАПКА ЗА ЗАМРЗНАТО СВИНСКО 
МЕСО И СВИНСКО САЛО ИСЧИСТЕНO OД 
МЕСO И ЖИВИНСКO САЛO, НЕИСТOПЕНИ 
ИЛИ ПOИНАКУ ИЗДВOЕНИ, СВЕЖИ, РАЗЛА-
ДЕНИ,  ЗАМРЗНАТИ, СOЛЕНИ,  ВO  САЛАМУРА,  

СУШЕНИ ИЛИ ЧАДЕНИ 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување 

на увозните давачки-царинската стапка при увоз на 
следните стоки во следните количини: 

 

Тарифна 
ознака 

Наименование Количина 
во кгр 

0203 Месо свинско 
 

 -Замрзнато:  

0203 22 
--Бутови (шунки), плешки и пар-
чиња од нив, со коски:  

 ---Од домашни свињи:  

0203 22 11 00 
----Бутови (шунки) и парчиња од 
нив 131.500 

0203 22 19 00 ----Плешки и парчиња од нив 61.750 

0203 22 90 00 ---Други  

0203 29 --Друго:  

0203 29 11 00 
----Предни делови и парчиња од 
нив 36.250 

0203 29 13 00 
----Грб и парчиња од него, со 
коски 197.000 

0203 29 15 00 
----Гради со потрбушина (пот-
рбушина)  и парчиња од нив 201.000 

 ----Друго:  

0203 29 55 00 -----Без коски 1.350.000 

0203 29 59 00 -----Друго 486.750 

0203 29 90 00 ---Друго 137.500 

0209 

Свинскo салo, исчистенo oд 
месo и живинскo салo, неистoпе-
ни или пoинаку издвoени, 
свежи, разладени, замрзнати, 
сoлени, вo саламура, сушени или 
чадени:  

0209 10 -Од свињи:  

  --Пoткoжнo свинскo салo:  

0209 10 11 00 
---Свежo,разладенo, замрзнатo, 
сoленo или вo саламура 

78.500 

 
Стоките од ставот 1 на овој член, корисниците-ре-

гистрирани производители на преработки од месо ќе ги 
увезуваат без плаќање царина во рамки на утврдените 
количини, од став 1 на овој член во висина од 1/4  од 

вкупно употребените суровини во производството, 
фактурираната и наплатена количина на готови произ-
води во кои како суровина се користени стоките од  
став 1 на овoj член во претходната година. 

 
Член 2 

За остварување на правото од член 1 на оваа одлука 
кон царинската декларација се поднесува: 

- Решение од Централен регистар на Република Ма-
кедонија од кое може да се види дека корисникот е ре-
гистриран производител на преработки од месо и 

- Мислење од Стопанската комора на Република 
Македонија за исполнување на економскиот услов ос-
тварено производство, фактурирана и наплатена коли-
чина на готови производи во кои како суровина се ко-
ристени стоките од член 1 став 1 на оваа одлука во 
претходната година. 

 
Член 3 

Стоката од член 1 на оваа одлука која е ставена во 
слободен промет останува под царински надзор. Ца-
ринскиот надзор престанува кога престануваат услови-
те поради кои стоката е ставена во слободен промет со 
намалување на увозните давачки односно со ослободу-
вање од царинските давачки, кога стоката се извезува 
или уништува, кога стоката е употребена за други цели 
кои не се пропишани во оваа одлука и кога царинските 
давачки се платени. 

 
Член 4 

Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат 
заклучно со 1.6.2019 година. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1.12.2018 година. 

 
Бр. 44-9647/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3591. 

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2018 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.196/17), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе 
                                               

П Р О Г Р А М А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБ-
ЈЕКТИ  ЗА  ДЕТСКА  ЗАШТИТА  ЗА  2018  ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за  изградба, опремување и од-

ржување на објекти за детска заштита за 2018 година 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
53/2018 и 154/2018), во дел I, став 3 по алинејата 12 се 
додаваат две нови алинеи 13 и 14, кои гласат: 

„ - набавка, испорака и монтажа на опрема за детска 
градинка во општина Карпош,  

- набавка, испорака и монтажа на опрема за два об-
јекти за детска градинка во општина  Кавадарци, “. 

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

 
Бр. 44-9698/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3592. 
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2018 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

196/17) Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 22.10.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ-

ГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА 

ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ДОМОВИ  

ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2018 ГОДИНА 

 

I. Во Програмата за изградба, опремување и одржу-

вање на објекти за социјална заштита и домови за ста-

ри лица („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.56/18 и 158/18) во делот I во ставот 2,  по алинејата 

14 се додаваат две  нови алинеи 15 и 16,  кои гласат:  

„   -    Изведување на градежни работи за рекон-

струкција на Дневен центар за деца со пречки во развој 

во Општина Македонски Брод 

- Набавка, испорака и монтажа на опрема во Дневен 

центар за деца со пречки во развој во Општина Маке-

донски Брод “. 

II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-9699/1 Претседател на Владата 

22 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

3593. 

 Врз основа на член 29 став (4) од Законот за следе-

ње на комуникациите („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 71/18), министерот за внатрешни ра-

боти донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЛЕВАН-

ТНОСТА НА ПОДАТОЦИТЕ СОБРАНИ И ОБРА-

БОТЕНИ СО ИЗВРШУВАЊЕТО НА НАРЕДБАТА 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СЛЕДЕ-

ЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ ЗАРАДИ ЗАШТИТА 

НА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА И ОДБРА-

НАТА  НА  ДРЖАВАТА  И НАЧИНОТ НА НИВНО  

НИШТЕЊЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на ут-

врдување на релевантноста на податоците собрани и 

обработени со извршувањето на наредбата за спрове-

дување на мерките за следење на комуникациите зара-

ди заштита на интересите на безбедноста и одбраната 

на државата и начинот на нивно ништење. 

Член 2 

(1) Податоци собрани и обработени со извршување-

то на наредбата за спроведување на мерките за следење 

на комуникациите заради заштита на интересите на 

безбедноста и одбраната на државата во смисла на овој 

правилник се:  

- содржина на следената комуникација и податоци 

поврзани со комуникацијата на еднозначен начин; 

- само содржина на следената комуникација;  

- само податоци поврзани со следената комуника-

ција;  

- транскрипти од содржината на следената комуни-

кација, кои можат да бидат во целост (од збор до збор) 

или сублимирани (со опис на содржината на комуника-

цијата).  

(2) Транскриптите од ставот (1) алинеја 4 на овој 

член можат да бидат во хартиена или во електронска 

форма. 

(3) Податоците од ставот (1) на овој член добиени 

со следење на комуникациите во електронска форма, 

може да се наоѓаат во опремата за следење на комуни-

кациите (LEMF) или да бидат пренесени на било каков 

друг медиум за чување (ЦД, ДВД и сл) или да бидат 

пренесени и чувани во било каков друг електронски 

систем (систем за управување со документи) кој се на-

оѓа во орган овластен за следење на комуникации и со 

кој што управува органот овластен за следење на кому-

никации. 

 

II. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЛЕВАНТНОС-

ТА НА ПОДАТОЦИТЕ СОБРАНИ И ОБРАБОТЕНИ 

СО ИЗВРШУВАЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА СПРО-

ВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА  

КОМУНИКАЦИИТЕ 

 

Член 3 

Оценка за релевантноста на податоците од членот 2 

од овој правилник се врши: 

1. за време на спроведување на мерката за следење 

на комуникациите; 

2. за утврдување на потребата дали податоците соб-

рани со спроведување на мерката се од значење за мер-

ката за да се чуваат три години сметано од  истекот на 

времето определено со наредбата за спроведување на 

мерката за следење на комуникациите; 

3. по добивање нова информација која е директно 

поврзана со податоците за кои сeуште не е истечен за-

конскиот период на чување од три години, заради про-

должување на рокот на чување за една година, со мож-

ност за повторно продолжување за една година, при 

што периодот на чување може да се продолжи најмно-

гу за три години. 

 

Член 4 

(1) Релевантноста на податоците во случај од член 3 

точка 1 од овој правилник се цени и одредува од страна 

на работникот од Управата за безбедност и контрара-

зузнавање (во натамошниот текст: Управата) кој што 
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работи на случајот и дал иницијатива за доставување 

предлог за донесување наредба за спроведување мерка 

за следење на комуникациите, за што изготвува извеш-

тај. 

(2) Ако од страна на работникот од ставот (1) на 

овој член се оцени дека податоците се од значење за 

спроведената мерка, тие се чуваат до истекот на време-

то определено со наредбата за спроведување на мерка-

та за следење на комуникациите, во согласност со про-

писите за заштита на лични податоци и класифицирани 

информации.  

(3) Податоците за кои ќе се оцени дека не се реле-

вантни за чување (податоци од приватни, лични разго-

вори), се ништат согласно одредбите од делот III од 

овој правилник. 

 

Член 5 

(1) Релевантноста на податоците во случај од член 3 

точка 2 од овој правилник, се цени од комисија форми-

рана од страна на министерот за внатрешни работи, на 

предлог на работникот од Управата кој што работи на 

случајот и дал иницијатива за доставување предлог за 

донесување наредба за спроведување мерка за следење 

на комуникациите. 

(2) Ако од страна на комисијата од ставот (1) на 

овој член се оцени дека податоците се од значење за 

спроведената мерка, тие се чуваат за период од три го-

дини, сметано од истекот на времето определено со на-

редбата за спроведување на мерката за следење на ко-

муникациите, во согласност со прописите за заштита 

на лични податоци и класифицирани информации.  

(3) Податоците за кои ќе се оцени дека не се реле-

вантни за чување (податоци од приватни, лични разго-

вори), се ништат согласно одредбите од делот III од 

овој правилник. 

 

Член 6 

Комисијата од членот 5 од овој правилник е соста-

вена од претседател и два члена, вработени во Упра-

вата, кои биле или се корисници на податоците од чле-

нот 2 од овој правилник, за период од три години.  

 

Член 7 

Образложен предлог за оценка на релевантноста на 

податоците се доставува до комисијата од членот 5 од 

овој правилник од страна на:  

- работникот од Управата кој што работи на случа-

јот и дал иницијатива за доставување предлог за доне-

сување наредба за спроведување мерка за следење на 

комуникациите или  

- организациска единица во Управата во чија над-

лежност е да поднесе предлог за следење на комуника-

ции за спроведување на мерките за следење на комуни-

кациите. 

 

Член 8 

 (1) Релевантноста на податоците се оценува врз ос-

нова на следното:  

- дали лицето против кое се користи мерката е од 

безбедносен интерес за државата, 

- точноста на информацијата и потврдата на нејзи-

ната точност, 

- директната поврзаност на информацијата со пода-

тоците, 

- дали активноста е во согласност со индициите за-

ради кои се следат комуникациите, 

- доколку се открие активност која не е во соглас-

ност со индициите заради кои е иницирана мерката, а 

сепак со неа се добиваат информации за друга актив-

ност која е од безбедносен интерес за државата, 

- доколку информацијата може да се користи за 

иницирање и насочување на кривичната истрага.  

- доколку друга организациска единица во рамките 

на Управата, различна од организациската единица ко-

ја ја предложила мерката, има интерес од чување на 

податоците. 

(2) Комисијата од членот 5 од овој правилник, 

предлагачот на мерките за следење на комуникации, 

како и оперативните работници кои работат со подато-

ците, можат да се раководат и од други основи при 

проценката и одредувањето на релевантноста на пода-

тоците.  

 

Член 9 

(1) Врз основа на анализата и проценката од членот 

8 од овој правилник се донесува позитивна или нега-

тивна одлука. 

(2) Во одлуката од ставот (1) на овој член се наве-

дуваат основите според кои е извршена оценката и спо-

ред кои се утврдува релевантноста на податоците, како 

и причините зошто се бара понатамошно чување на по-

датоците. 

(3) Во случај на донесена позитивна одлука, пода-

тоците од членот 2 од овој правилник се чуваат на на-

чин и под услови утврдени со закон. 

(4) Во случај на донесена негативна одлука, подато-

ците од членот 2 од овој правилник се ништат согласно 

одредбите од  делот III од овој правилник. 

 

Член 10 

(1) Од страна на комисијата од членот 5 од овој 

правилник се изготвува попис на релевантни податоци 

и се доставуваат извештаи до министерот за внатрешни 

работи и до директорот на Управата најмалку еднаш 

годишно.  

(2) Во случај на донесена позитивна одлука, од 

страна на комисијата од ставот (1) на овој член се из-

готвува извештај и се доставува до:  

- предлагачот; 

- министерот за внатрешни работи; 

- директорот на Управата. 

(3) Во случај на донесена негативна одлука, од 

страна на комисијата од ставот (1) на овој член се из-

готвува извештај и се доставува до субјектите од ста-

вот (2) на овој член и до комисијата од членот 13 од 

овој правилник. 
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Член 11 

(1) Во случај од член 3 точка 3 од овој правилник, 

релевантноста на информацијата и нејзината директна 

поврзаност со податоците што се чуваат се цени од 

страна на комисијата од членот 5 од овој правилник, на 

предлог на работникот од Управата кој што работи на 

случајот и дал иницијатива за доставување предлог за 

донесување наредба за спроведување на мерка за сле-

дење на комуникациите.  

(2) Предлогот од ставот (1) на овој член се доставу-

ва во писмена форма најмалку шест месеци пред исте-

кот на времето определено со наредбата за спроведува-

ње на мерка за следење на комуникациите до раково-

дителот на организациската единица во Управата, кој 

најдоцна 48 часа од добивањето го доставува до коми-

сијата од членот 5 од овој правилник. 

(3) Кога јавниот обвинител на Република Македо-

нија или судија на Врховниот суд достави во писмена 

форма предлог за продолжување на периодот на чува-

ње на податоците, се постапува согласно  одредбите од 

овој правилник за продолжување на рокот за чување на 

податоците.  

(4) Ако од страна на комисијата од членот 5 од овој 

правилник се оцени дека информацијата и нејзината 

директна поврзаност со податоците што се чуваат не е 

од значење за спроведената мерка, таа се ништи сог-

ласно одредбите од делот III од овој правилник. 

 

Член 12 

 Продолжувањето на рокот за чување на податоците 

собрани со спроведување на мерката за следење на ко-

муникациите за една година, со можност за повторно 

продолжување за наредна година, при што рокот може 

да се продолжи најмногу за период од три години, сог-

ласно закон, се цени од страна на комисијата од членот 

5 од овој правилник. 

 

III. НИШТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ СОБРАНИ И ОБ-

РАБОТЕНИ СО ИЗВРШУВАЊЕТО НА НАРЕДБАТА 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ 

НА КОМУНИКАЦИИТЕ 

 

Член 13 

Ништењето на податоците од членот 2 од овој пра-

вилник се врши од комисија формирана од страна на 

министерот за внатрешни работи.  

 

Член 14 

(1) Комисијата од членот 13 од овој правилник, се 

формира најдоцна пет работни денови сметано од де-

нот на добивање на предлог за нејзино формирање.  

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составе-

на од претседател и два члена, работници од Управата, 

кои работат на спроведување на мерка за следење на 

комуникации (овластени предлагачи). 

(3) Комисијата од ставот (1) на овој член се форми-

ра за период од една година. 

(4) Претседателот и членовите на комисијата од 

ставот  (1) на овој член не можат да бидат членови на 

комисијата од членот 5 од овој правилник, кои одлучу-

вале за релевантноста на податоците. 

 

Член 15 

Комисијата од членот 13 од овој правилник ниште-

њето на податоците и сите материјали во врска со из-

вршувањето на наредбата за спроведување на мерките 

за следење на комуникациите го врши под надзор на 

судија од Врховниот суд на Република Македонија, од-

реден со внатрешниот распоред на судот за издавање 

наредби, на начин и под услови утврдени со закон.  

  

Член 16 

Ништењето се врши врз основа на извештајот од 

член 4 од овој правилник и извештаите од член 10 од 

овој правилник, во согласност со прописите за заштита 

на личните податоци и класифицирани информации. 

 

Член 17 

(1) Податоците во електронска форма кои се наоѓа-

ат во соодветна електронска опрема, се ништат со бри-

шење од соодветните физички и логички локации на 

кои се наоѓаат, со користење (со посредство) на соод-

ветен интерфејс и програмска поддршка кои во опре-

мата ги вградил производителот.  

(2) Ништењето може да се врши преку работна ста-

ница или преку друг соодветен терминал поврзан со 

опремата или вграден во опремата од страна на произ-

водителот.  

(3) Комисијата од членот 13 од овој правилник не 

може да има или да побара друг директен или индирек-

тен пристап до физичката или логичката локација каде 

што се наоѓаат податоците во соодветната електронска 

опрема. 

 

Член 18 

(1) Во електронската опрема останува електронски 

запис (лог) за тоа кои податоци се избришани, кога се 

избришани, кој го извршил бришењето и по кој основ е 

извршено бришењето.  

(2) Ако техничките можности тоа го дозволуваат, 

во електронскиот запис се зачувува и евиденцискиот 

број на податокот кој е избришан. 

 

Член 19 

(1) Податоците во електронска форма кои се наоѓа-

ат на преносни медиуми, се ништат со физичко униш-

тување на носителот на податоците вграден во пренос-

ниот медиум.  

(2) Во зависност од конструкциската сложеност, 

медиумот може да се расклопи на неговите составни 

делови (хард диск или УСБ ) и да се уништи оној дел 

на кој се наоѓаат податоците, на начин кој ќе оневозмо-

жи повторно составување или склопување на медиумот 

или ќе остави можност за реставрирање и употреба на 

ништените податоци.  
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Член 20 

Податоците во хартиена форма се ништат со помош 

на машини за сечење односно ситнење на хартија на 

начин што ќе се оневозможи иситнетите делови пов-

торно да се состават во целина од која ќе биде возмож-

но да се прочитаат податоците. 

 

Член 21 

(1) За извршеното ништење од страна на комисијата 

од членот 13 од овој правилник се составува записник 

во кој се регистрира само бројот на судската наредба. 

(2) Записникот од ставот (1) на овој член се изгот-

вува во два примерока (по еден примерок за судот и за 

подносителот на барањето за следење на комуникаци-

ите) и се чува 10 години. 

 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Член 22 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочну-

вањето на примената на Законот за следење на комуни-

кациите („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 71/18). 

 

Бр. 13.1.1 – 86875/1 Министер 

29 октомври  2018 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

3594. 

Врз основа на член 18, став (1) точка б) и став (2) од 

Законот за нотаријатот („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 72/16 и 142/16), Министерството за 

правда на ден 26 октомври 2018 година, го донесе 

следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ 

 

1. На нотарот Златко Николовски, со службено се-

диште за подрачјето на основните судови на градот 

Скопје, му престанува службата на нотар поради нав-

ршени 64 години возраст. 

2. Решението влегува во сила на ден 26.10.2018 го-

дина. 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со решение на министерот за правда бр. 04-509/1 

од 23.2.1998 година, врз основа на Првиот конкурс за 

именување на нотари, лицето Златко Николовски е 

именуван за нотар на подрачјето на основните судови 

на градот Скопје. Нотарот Златко Николовски од 

Скопје, роден на 26.10.1954 година, на ден 26.10.2018 

година навршува 64 години возраст, поради што ги ис-

полнува условите за престанок на службата на нотарот. 

Согласно наведеното а врз основа на член 18 став 

(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16 

и 142/16), Министерството за правда одлучи како во 

диспозитивот на ова решение. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се 

поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 

дена од денот на приемот на решението. 

 

Бр. 09-5013/1 Министер за правда, 

26 октомври 2018 година д-р Рената Дескоска, с.р. 

Скопје  

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3595. 

Врз основа на член  56 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 

187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 

104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18), 

министерот за труд и социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

ЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА  СОСТОЈБАТА НА 

ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И ИМОТНИТЕ ПРАВА 

НА ДОМАЌИНСТВОТО, ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА  

НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО И ПОТРЕБНАТА ДО-

КУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИС-

ТЕЊЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА  

ПОМОШ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на утврдување на сос-

тојбата на приходите, имотот и имотните права на до-

маќинството, определувањето на  носителот на правото 

и потребната документација за  остварување и користе-

ње на правото на социјална парична помош („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 54/13, 126/13, 

11/15, 25/15, 77/15, 163/15, 13/16 и 72/18), во член 2  во 

ставот 3  по точката 15 се додава нова точка 16, која 

гласи: 

„16. надоместок остварен по основ на договор за ре-

ализација на практична обука на ученик, склучен со ра-

ботодавач. “ 

  

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 10-10717/1 Министер за труд 

17 октомври 2018 година и социјална политика, 

Скопје   Мила Царовска, с.р. 



 Стр. 18 - Бр. 197                                                                             30 октомври 2018 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

3596. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕ-

МАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И 

ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, 

СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИН-

СКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД 

СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ 

СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРО-

ИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА 

СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Решението за преземање на безбедносни мерки 

при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, 

јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и 

подготовки од свинско месо, други производи кои сод-

ржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи за-

ради заштита од внесување на вирусот на африканска 

свинска чума во Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 216/16, 95/17, 

118/17, 138/17, 79/18, 101/18, 124/18, 159/18, 177/18 и 

190/18), во Прилогот Делот 4 се заменува со нов Дел 4, 

кој е составен дел на ова решение. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 02-1733/9 Агенција за храна 

26 октомври 2018 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

 

Прилог 

 

Дел 4 

 

1. Италија  

Следните области во Италија:  

Сите области на Сардинија. 

 

2. Република Чешка  

Регионот Zlin.  

 

3. Романија  

Следните области во Романија: 

- Регионот Satu-Mare; 

- Регионот Teleorman; 

- Регионот Giurgiu; 

- Регионот Tulcea; 

- Регионот Costanta; 

- Регионот Bihor; 

- Регионот Galati; 

- Регионот Ialomita; 

- Регионот Calarasi; 

- Регионот Ilfov; 

- Регионот Salaj; 

- Регионот Buzau; 

- Регионот Maramures; 

- Регионот Braila. 

 

4. Унгарија 

Следните области во Унгарија: 

- Регионот Heves; 

- Регионот Szabolcs-Szatmar-Bereg; 

- Регионот Borsod-Abaúj-Zemplén.  

 

5. Бугарија 

Следните области во Бугарија: 

- Регионот Varna; 

- Регионот Silistra. 

 

6. Белгија 

Следните области во Белгија: 

- Регионот Luxemburg. 

__________ 

3597. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА 

БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО  

ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА 

 

Член 1 

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 

вирусот на Њукастелска болест се забранува увозот во 

Република Македонија на живи животни, производи и 

нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат 

од регионот Вастра Готаландс/Västra Götalands во 

Кралството Шведска. 

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува 

на следните пратки: 

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, 

гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви 

(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ог-

раден простор заради одгледување или чување за: 

размножување, производство на месо или јајца за ис-

храна или за обновување на популација на дивеч, 
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2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени 

од живина,  

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:  

- живина,  

- птици кои се увезуваат согласно програмите за за-

чувување на одредени видови птици, 

- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот, 

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти, 

- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти или центри и 

- гулаби-писмоносци внесени на територијата на 

Република Македонија од соседни трети земји, каде 

што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекува-

ње дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени, 

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч, 

5) производи од јајца од живина и пернат дивеч,  

6) семе за вештачко осеменување од живина и пер-

нат дивеч,  

7) месо, мелено месо, подготовки од месо и меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,  

8) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч и 

9) нуспроизводи од живина и пернат дивеч.  

 

Член 2 

(1) По исклучок од член 1 став (2) точка 5) од ова 

решение, може да се увезуваат производи од јајца од 

живина и пернат дивеч, и тоа:   

1) цело јајце доколку било подложено на еден од 

следните третмани: 

- 42 минути на температура од 55°C во средината на 

производот, 

- 27 минути на температура од 57°C во средината на 

производот или 

- 12 минути на температура од 59°C во средината на 

производот, 

2) течна белка од јајце доколку била подложена на 

еден од следните третмани: 

- 38 минути на температура од 55°C во средината на 

производот, 

- 17 минути на температура од 57°C во средината на 

производот или 

- 5 минути на температура од 59°C во средината на 

производот, 

3) жолчка со 10% сол доколку била подложена 3 

минути на температура од 55°C во средината на произ-

водот и 

4) белка во прав доколку била подложена 50 часа и 

24 минути на температура од 57°C во средината на 

производот. 

(2) По исклучок од член 1 став (2) точка 8) од ова 

решение, може да се увезуваат производи од месо кои 

се состојат од или содржат месо од живина и пернат 

дивеч, доколку биле подложени на еден од следните 

третмани: 

- 39,8 секунди на температура од 65°C во средината 

на производот, 

- 3,6 секунди на температура од 70°C во средината 

на производот, 

- 0,5 секунди на температура од 74°C во средината 

на производот или 

- 0,03 секунди на температура од 80°C во средината 

на производот. 

(3) По исклучок од член 1 став (2) точка 9) од ова 

решение, може да се увезуваат одредени нуспроизводи 

од живина и пернат дивеч, и тоа:   

1) нуспроизводи од живина и пернат дивеч различ-

ни од брашно од пердуви и брашно од живина, намене-

ти за исхрана на животни, земјоделска или индустрис-

ка употреба, доколку биле подложени на еден од след-

ните третмани: 

- влажен термички третман на температура од 65°C 

во времетраење од 30 минути или 

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи виру-

сот на Њукастелска болест, 

2) пердуви и подпердуви доколку биле подложени 

на еден од следните третмани: 

- фабрички измиени и третирани со топла пареа на 

100°C во период од најмалку 30 минути, 

- фумигација со формалин (10% формалдехид) во 

период од 8 часа,  

- ирадијација со доза од 20 килогреј (kGy) или 

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи виру-

сот на Њукастелска болест, 

3) брашно од пердуви и брашно од живина доколку 

биле подложени на еден од следните третмани: 

- влажен термички третман на температура од 

118°C во времетраење од најмалку 40 минути, 

- постојан третман под притисок од најмалку 3,79 

бара (bar) добиен со заситена пареа од најмалку 122°C 

во времетраење од најмалку 15 минути или 

- алтернативен процес на топење кој обезбедува 

температура во внатрешноста на производот од 74°C 

во времетраење од најмалку 280 секунди и 

4) трофеи од пернат дивеч доколку се подложени на 

третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска бо-

лест. 

 

Член 3 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 02-3503/1 Агенција за храна 

26 октомври 2018 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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