
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
www.slvesnik.com.mk                                               contact@slvesnik.com.mk 
                      
                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
2020. Одлука за доделување на концеси-

ја за експлоатација на минерална 
суровина – олово, цинк, злато, 
сребро и бакар на Друштвото за 
енергетика РИ ЕНЕРГЕТИКА ПЕ-
ЛА ДОО Скопје  на локалитетот 
“Луќе“, општина Крива Паланка .......  3 

2021. Одлука за престанок на користење-
то на недвижна ствар на Службата 
за општи и заеднички работи на  
Владата на Република Македонија ....  3 

2022. Одлука за давање на согласност за 
пренос на удел .....................................  3 

2023. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Локална урбанистичка планска до-
кументација за изградба на објекти 
со намена Б2-здравство и социјална 
заштита КО Катланово  општина 
Петровец ..............................................  4 

2024. Одлука за започнување на поста-
пка за доделување на концесија за 
детални геолошки истражувања на 
минерална суровина ............................  4 

2025. Одлука за престанок и за давање 
на трајно користење на недвижна 
ствар на Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија..................................  5 

  Стр. 
2026. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Локална урбанистичка планска до-
кументација за изградба на објекти 
со класи на намена Г2, Г3 и Г4 – 
лесна и незагадувачка индустрија, 
сервиси и стоваришта КО Градошо-
рци-вон г.р. општина Василево .......... 5 

2027. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Локална урбанистичка планска до-
кументација за изградба на објект 
со намена Б3-големи трговски еди-
ници КО Оровник општина Охрид .... 5 

2028. Одлука за  престанок и за давање 
на трајно користење на движна 
ствар на Јавната здравствена уста-
нова Универзитетска клиника за ги-
некологија и акушерство -  Скопје ..... 6 

2029. Одлука за  престанок и за давање 
на трајно користење на движна 
ствар на Јавната здравствена уста-
нова Универзитетска клиника за 
државна кардиохирургија - Скопје .... 6 

2030. Одлука за  престанок и за давање 
на трајно користење на движна 
ствар на Јавната здравствена уста-
нова Универзитетска клиника за 
детски болести -  Скопје ..................... 6 

Број 54 3 април 2015, петок година LXXI 



 Стр. 2 - Бр. 54                                                                                 3 април 2015 
 

  Стр. 
2031. Одлука за давање согласност на 

Одлуката за изменување и допол-
нување на Статутот на Фондот за 
осигурување на депозити ...................  7 

2032. Одлука за потврдување на Годиш-
ната сметка на Фондот за осигуру-
вање за депозити за 2014 година........  7 

2033. Одлука за потврдување на Финан-
сиски план на Фондот за осигурува-
ње за депозити за 2015 година ...........  7 

2034. Одлука за давање согласност на 
Годишен извештај за работата на 
Советот за унапредување и надзор 
на ревизијата на Република Маке-
донија за 2014 година .........................  7 

2035. Одлука за запишување на правото 
на сопственост на недвижни ствари 
во корист на Република Македонија 
во јавната книга за запишување на 
правата на недвижностите – дел од 
Домот на АРМ Скопје ........................  7 

2036. Одлука за давање на дивечот  во 
ловиштето бр. 4 „Требовље“ на ко-
ристење- концесија .............................  8 

2037. Одлука за давање на дивечот  во 
ловиштето бр.1 „Стровија“ на ко-
ристење- концесија .............................  8 

2038. Одлука за давање на дивечот  во 
ловиштето бр. 2 „Влаина“ на корис-
тење- концесија ...................................  9 

2039. Одлука за давање на дивечот  во 
ловиштето бр.3 „Голак“ на користе-
ње - концесија ......................................  9 

2040. Одлука за давање на дивечот  во 
ловиштето бр.4 „Бигла“ на користе-
ње - концесија ......................................  9 

2041. Одлука за давање на дивечот  во 
ловиштето бр.5 „Вратиславци“ на 
користење- концесија..........................  10 

2042. Одлука за давање на дивечот  во 
ловиштето бр.6 „Киселица“ на ко-
ристење- концесија .............................  10 

2043. Одлука за давање на дивечот  во 
ловиштето бр.1 „Полаки“ на корис-
тење- концесија ...................................  11 

2044. Одлука за давање на дивечот  во 
ловиштето бр.2 „Главовица“ на ко-
ристење- концесија .............................  11 

2045. Одлука за поништување на поста-
пката за доделување– концесија на 
дивечот  во ловиштето бр. 4 „Ве-
лешта“ ..................................................  12 

2046. Одлука за поништување на поста-
пката за доделување– концесија на 
дивечот  во ловиштето бр. 5 „Бања“ ..  12 

2047. Одлука за поништување на поста-
пката за доделување– концесија на 
дивечот  во ловиштето бр. 6 „Под-
лог“ .......................................................  12 

2048. Одлука за започнување на поста-
пка за доделување на концесија на 
дивечот во ловиштата во ловните 
реони Кочани и Струга .......................  13 

2049. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Државна урбанистичка планска до-
кументациjа за изградба на брана и 
акумулација Конско со придружни 
објекти КO Конско општина Гевге-
лија .......................................................  13 

  Стр. 
2050. Одлука за  престанок и за давање 

на трајно користење на движна 
ствар на Јавната здравствена уста-
нова Градска општа болница „8-ми 
Септември“ -  Скопје ........................... 17 

2051. Одлука за давање на трајно корис-
тење на недвижни ствари на Ми-
нистерството за правда - Управа за 
водење на матични книги .................... 17 

2052. Одлука за бесплатно отстапување 
на одземена стока на Министер-
ството за труд и социјална поли-
тика ....................................................... 17 

2053. Одлука за давање на согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда 
на Кабинетот на претседателот на 
Република Македонија ........................ 17 

2054. Одлука за давање на согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда 
на Агенција за управување со одзе-
мен имот ............................................... 18 

2055. Одлука за давање на согласност на 
Решението за отстапување на трај-
но одземен предмет во управна по-
стапка на Универзитетот „Свети 
Кирил и Методиј“ во Скопје ............... 18 

2056. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука 
на Општина Чаир ................................. 18 

2057. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда 
на Основен суд Скопје 1 Скопје  ........ 18 

2058. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда 
на Агенцијата за иселеништво ............ 18 

2059. Одлука за предавање на недвиж-
ност – градежно земјиште во владе-
ние на Националната установа За-
вод за заштита на спомениците на 
културата и Музеј од Битола  ............. 19 

2060. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Урбанистички план вон населено 
место за изградба на стопански 
комплекс со намена Г2-лесна и не-
загадувачка индустрија, Г3-сервиси 
и Г4-стоваришта КО Мамутчево 
Општина Велес .................................... 19 

2061. Решение за разрешување од долж-
носта директор на Агенцијата за 
финансиска поддршка во земјодел-
ството и руралниот развој ................... 19 

2062. Решение за именување в.д. дирек-
тор на Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделството и ру-
ралниот развој ...................................... 20 

2063. Решение за именување в.д. члено-
ви на Управниот одбор на Агенци-
јата за управување со одземен имот ... 20 

 Огласен дел....................................... 1-44 



3 април 2015  Бр. 54 - Стр. 3 

 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2020. 

Врз основа на член 42 став (14) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
31.03.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 
ОЛОВО, ЦИНК, ЗЛАТО, СРЕБРО И БАКАР НА 
ДРУШТВОТО ЗА ЕНЕРГЕТИКА РИ ЕНЕРГЕТИКА 
ПЕЛА ДОО СКОПЈЕ  НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЛУЌЕ“,  

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 
 
1. На Друштвото за енергетика РИ ЕНЕРГЕТИКА 

ПЕЛА ДОО Скопје  се доделува концесија за експлоа-
тација на минерална суровина – олово, цинк, злато, 
сребро и бакар на локалитетот „Луќе“, општина Крива 
Паланка, со површина на простор на концесија за ек-
сплоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7602600 4690800 
Т-2 7604450 4692120 
Т-3 7605100 4691550 
Т-4 7605360 4691540 
Т-5 7605680 4691920 
Т-6 7605940 4692400 
Т-7 7607100 4692980 
Т-8 7607380 4692760 
Т-9 7607000 4691300 

Т-10 7606880 4691080 
Т-11 7606850 4690500 
Т-12 7607100 4690260 
Т-13 7607100 4690180 
Т-14 7607180 4690000 
Т-15 7607460 4689700 
Т-16 7608360 4688960 
Т-17 7608440 4688720 
Т-18 7609000 4688260 
Т-19 7610000 4687640 
Т-20 7610000 4686000 
Т-21 7608500 4683580 
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  
29.259550 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) 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. 42-49/1 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2021. 

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија", бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14) 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕТО НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И 

ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА  ВЛАДАТА НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Службата 
за општи и заеднички работи на  Владата на Република 
Македонија  и  престанува користењето на недвижната 
ствар, со вкупна површина од 107 м2, која се наоѓа на 
улица „Маршал Тито" бр. 21, Демир Капија, на КП бр. 
4059, КО Демир Капија, запишан во Имотен лист бр. 
872, сопственост на Република Македонија и тоа: 

зграда 1, влез 1, приземје, со површина од 59 м2;  
зграда 1, влез 1, приземје, со површина од 18 м2;  
зграда 1, влез 1, приземје, со површина од 15 м2 и 
зграда1, влез 1, приземје, со површина од 15 м2. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.42-851/1 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2022. 
Врз основа на член 49 став (3) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 31.03.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС  
НА УДЕЛ 

 
1. Се дава согласност за пренос на удел во Друштво 

за производство, трговија, градежништво и инжене-
ринг МАРИБЕЛ увоз-извоз Прилеп ДОО од страна на 
отстапувачот на удел Блаже Тодороски, со живеалиште 
на ул.Илка Присаќанка бр.43/а, Прилеп, ЕМБГ 
0504965440001 и број на лична карта А0498864 издаде-
на од МВР Прилеп на примателот на уделот ЊУ 
ВОРЛД ХОЛДИНГС (МАЛТА) ЛИМИТЕД, со седиш-
те во Комплекс згради Валета, четврти спрат, стан 20, 
Јужна улица, Валета, Малта. 

2. Надоместокот за давање на согласноста за прено-
сот на уделот во износ од 4.660.687,00  денари прима-
телот на уделот е должен да го плати во рок од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-2029/1 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2023. 

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-
то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 
87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 
166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 31.3.2015 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-
ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б2-ЗДРАВСТВО И  

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА КО КАТЛАНОВО 
ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Б2-здравство и социјал-
на заштита КО Катланово,  општина Петровец. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 7134м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр.42-2314/1 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2024. 
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014) и член 17 став (3) од Законот за концесии и 
јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.6/2012, 144/2014 и 33/2015), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 31.3.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА  
СУРОВИНА 

 
Член 1 

Концесијата за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина се доделува во фунција на вршење 
на детални геолошки истражувања на минералната су-
ровина на локалитетот за кои се предлага доделување.  

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини 
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се 
работи за истражување на минерална суровина,  пот-
ребно е да се додели под концесија минералната суро-
вина определена со оваа одлука.  

 
Член 2 

Како основна цел за доделување на концесијата за 
вршење на детални геолошки истражувања е создавање 
на услови за рамномерно истражување на минералната 
суровина и создавање услови за нејзина експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на концесијата е вршење на детални гео-
лошки истражувања на  минералната суровина – варов-
ник на локалитетот „Јарова Глава“ општина Сопиште. 

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе 
се додели на понудувачите што ќе успеат да ги задово-
лат условите содржани во тендерската документација и 
јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесијата за детал-
ни геолошки истражувања на минералната суровина ќе 
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска 
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на 
Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесијата за детални геолошки истражувања, Вла-
дата на Република Македонија на предлог на министе-
рот за економија формира Комисија за спроведување 
на постапката во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. Тендерската документација 
на предлог на министерот за економија се доставува до 
Владата на Република Македонија на одобрување.  

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесијата за детални геолошки истра-
жувања на минералната суровина, Комисијата од став 2 
на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот 
повик согласно Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

 
Бр.42-2590/1 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2025. 

Врз основа на член  20 став 3 од Законот за користење и  
располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на  Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 
35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), 
Владата на Република  Македонија на седницата одржана 
на  31.3.2015 година донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА 
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за образование и наука, му престанува користе-
њето на недвижната ствар  која се наоѓа на ул.„Кирил и 
Методи“ во Куманово, на КП бр.18418/1, КО Кума-
ново,со вкупна внатрешна површина од 2041 м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр.68510, сопственост на Ре-
публика Македонија, и тоа: 

- зграда 1, влез 1, ПР, ДП со површина од 834м2; 
- зграда 1, влез 1, кат 1, ДП со површина од 719 м2; 
- зграда 1,влез 1, кат2, ДП,  со површина  од 243 м2; 
- зграда 1, влез 1, ПО, П со површина од 188 м2; 
- зграда 1, влез 1, кат 1, ПП со површина од 57м2. 
  

Член 2 
Недвижната ствар од став 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користењебез надомест на Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу  Министерството 
за образование и наука и Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2618/1 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2026. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 
и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 31.3.2015 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-
ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА ОБЈЕКТИ СО КЛАСИ НА НАМЕНА Г2, Г3 И 
Г4 – ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, 
СЕРВИСИ И СТОВАРИШТА КО ГРАДОШОРЦИ- 

ВОН Г.Р. ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објекти со класи на намена Г2, Г3 и Г4 – 
лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стовариш-
та КО Градошорци-вон г.р., општина Василево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 6564 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.42-2751/1 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2027. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 
и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата  одржана на 31.3.2015 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б3-ГОЛЕМИ 
ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ КО ОРОВНИК ОПШТИНА 

ОХРИД 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Б3-големи трговски еди-
ници КО Оровник, општина Охрид. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 8794м2, ги 
има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.42-2753/1 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2028. 
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО -   

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Универзитетска клиника по хи-
руршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје, 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 гинекологија и 
акушерство -  Скопје. 

 
Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа Уни-
верзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум 
Охридски“ – Скопје, склучува договор со директорот 
на Јавната здравствена установа Универзитетска кли-
ника за гинекологија и акушерство -  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 де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-2787/1 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2029. 
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА – 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Универзитетска клиника за дет-
ски болести - Скопје 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 државна кардио-
хирургија - Скопје. 

 
Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа Уни-
верзитетска клиника за детски болести - Скопје склу-
чува договор со директорот на Јавната здравствена ус-
танова Универзитетска клиника за државна кардиохи-
рургија - Скопје, со кој се уредуваат  правата и об-
врските за движнaта ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2788/1 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2030. 
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ -  СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Градска општа болница „8-ми 
септември“ - Скопје 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 детски болести -  
Скопје. 
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Член 3 
Директорот на Јавната здравствена установа Град-

ска општа болница „8-ми септември„ -  Скопје склучу-
ва договор со директорот на Јавната здравствена уста-
нова Универзитетска клиника за детски болести - 
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 де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.42-2791/1 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2031. 
Врз основа на член 15, став 2 од Законот за Фондот 

за осигурување на депозити („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.63/2000, 29/2002, 43/2002, 
49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014 и 15/2015), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 
изменување и дополнување на Статутот на Фондот за 
осигурување на депозити, усвоена од Управниот одбор 
на Фондот бр.02-94/1 од 10.02.2015 година, на седница-
та одржана на 10.02.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2803/1 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2032. 
Врз основа на член 15, став 3 од Законот за Фондот 

за осигурување на депозити („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.63/2000, 29/2002, 43/2002, 
49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014 и 15/2015), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ДЕПОЗИТИ  

ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се потврдува Годишната сметка на 

Фондот за осигурување на депозити за 2014 година, 
УО. ОД.бр.02 - 118/1 од 27.02.2015 година усвоена од 
Управниот одбор на Фондот за осигурување на депози-
ти на седницата одржана на 27.02.2015 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-2803/2 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2033. 
Врз основа на член 15 став 3 од Законот за Фондот 

за осигурување на депозити („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.63/2000, 29/2002, 43/2002, 
49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014 и 15/2015), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ДЕПОЗИТИ 

ЗА 2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се потврдува Финансискиот план на 

Фондот за осигурување на депозити за 2015 година, 
УО. ОД. бр.02-123/1 од 27.02.2015 усвоен од Управни-
от одбор на Фондот за осигурување на депозити, на 
седницата одржана 27.02.2015 на година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2803/3 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2034. 
Врз основа на член 8 став (2) од Законот за ревизија 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014 и 138/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШЕН ИЗ-
ВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ЗА УНАП-
РЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работа на Советот за унапредување и над-
зор на ревизијата на Република Македонија за 2014 го-
дина бр. 01-278/1, донесена од Советот за унапредува-
ње и надзор на ревизијата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25.2.2015 година. 

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

 
Бр.42-2837/1 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2035. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење 

и располагање со стварите во државна сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 
180/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 31.3.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖ-
НОСТИТЕ – ДЕЛ ОД ДОМОТ НА АРМ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижни 
ствари- објекти кои се наоѓаат на КП 12064/1  КО Цен-
тар 1, на место викано 11-ти Октомври бб и тоа: 

-  објект- број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект б4, влез 1 кат приземје број на зграда 1, намена 
на зграда и друг објект б4, влез 1, кат приземје број 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна пов-
ршина од 211 м2, 

-  објект-  број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект б4, влез 1, кат галерија број 1, намена на посебен 
дел од зграда ДП со внатрешна површина 26 м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

   
Член 2 

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

 
Бр. 42-2838/1 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2036. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11,  1/12, 69/13, 164/13, 187/13 и 33/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 4 
„ТРЕБОВЉЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Друштво за услуги, трговија и промет  „ПЕТ-
РИН ЛОЏ“ ДООЕЛ Македонски Брод се дава на ко-
ристење-концесија дивечот во ловиштето бр. 4 „Тре-
бовље“. 

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и  јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа и Програмата за развојни мож-
ности на дивечот под заштита во ловиштето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука  ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на 
Република Македонија и Друштво за услуги, трговија и 
промет  „ПЕТРИН ЛОЏ“ ДООЕЛ Македонски Брод  ќе 
се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија, 
надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 108.130,00 денари  од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство – Државниот инспекторат за 
шумарство и ловство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-2944/1 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2037. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11,  1/12, 69/13, 164/13, 187/13 и 33/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.1 
„СТРОВИЈА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Друштво за лов, трговија, производство и услу-

ги „Балти Клепал“ увоз-извоз ДООЕЛ Црнилиште, 
Долнени се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр. 1 „Стровија“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и  јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа и Програмата за развојни мож-
ности на дивечот под заштита во ловиштето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука  ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на 
Република Македонија и Друштво за лов, трговија, 
производство и услуги „Балти Клепал“ увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Црнилиште, Долнени ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија, 
надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 204.000,00 денари  од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 
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Член 5 
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 

концесија е Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство – Државниот инспекторат за 
шумарство и ловство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-2944/2 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2038. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09, 136/11,  01/12, 69/13, 164/13, 187/13 и 33/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 31.03.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2 
„ВЛАИНА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Ловечко здружение „Острец“ Делчево се дава на 
користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 2 „Вла-
ина“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и  јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа и Програмата за развојни мож-
ности на дивечот под заштита во ловиштето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука  ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на 
Република Македонија и Ловечко здружение „Острец“ 
Делчево ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

  
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија, 
надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 62.650,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство – Државниот инспекторат за 
шумарство и ловство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-2944/3 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

2039. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, 187/2013 
и 33/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО 
БР.3 „ГОЛАК“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Ловечко здружение „Острец“ Делчево се дава на 
користење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 „Го-
лак“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа и Програмата за развојни мож-
ности на дивечот под заштита во ловиштето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија.  

  
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу  Владата на 
Република Македонија и Ловечко здружение „Острец“ 
Делчево ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

  
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија, 
надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 95.700,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство – Државниот инспекторат за 
шумарство и ловство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.42-2944/4 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Mакедонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

  
_________ 

2040. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, 187/2013 
и 33/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 31.3.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А  
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО 

БР.4 „БИГЛА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Ловечко здружение „Острец“ Делчево се дава на 

користење-концесија дивечот во ловиштето бр.4 
„Бигла“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и  јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа и Програмата за развојни мож-
ности на дивечот под заштита во ловиштето. 

  
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука  ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на 
Република Македонија и Ловечко здружение „Острец“ 
Делчево ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

  
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија, 
надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 51.900,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство – Државниот инспекторат за 
шумарство и ловство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.42-2944/5 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Mакедонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

  
_________ 

2041. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, 187/2013 
и 33/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО 
БР.5 „ВРАТИСЛАВЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- 

КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Здружение Ловно друштво М. Каменица  „Саса“ 

- М. Каменица се дава на користење-концесија дивечот 
во ловиштето бр.5 „Вратиславци“. 

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа и Програмата за развојни мож-
ности на дивечот под заштита во ловиштето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета 
денот на потпишување на Договорот за доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на 
Република Македонија и Здружение Ловно друштво М. 
Каменица  „Саса“ -  М. Каменица ќе се уредат со Дого-
ворот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

  
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во Договорот за концесија, 
надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 27.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство – Државниот инспекторат за 
шумарство и ловство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.42-2944/6 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Mакедонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

  
_________ 

2042. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 
136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13 и 33/15), Владата на 
Република Македонија, на седницатa одржана на 
31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО 
БР.6 „КИСЕЛИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ- 

КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На Ловечко здружение „Острец“ Делчево се дава на 

користење - концесија дивечот во ловиштето бр.6 „Ки-
селица“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа и Програмата за развојни мож-
ности на дивечот под заштита во ловиштето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваa одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија.  
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Член 3 
Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на 

Република Македонија и Ловечко здружение „Острец“ 
Делчево ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

  
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија, 
надоместокот преставува една годишна рата во износ 
од 25.400,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство – Државниот инспекторат за 
шумарство и ловство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-2944/7 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
2043. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 
136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13 и 33/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО 
БР.1 „ПОЛАКИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Друштво за услуги и трговија „Вајд Лајф Ме-
наџмент“ ДООЕЛ Скопје се дава на користење - конце-
сија дивечот во ловиштето бр.1 „Полаки“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и  јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа и Програмата за развојни мож-
ности на дивечот под заштита во ловиштето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваa одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на 
Република Македонија и Друштво за услуги и трговија 
„Вајд Лајф Менаџмент“ ДООЕЛ Скопје ќе се уредат со 
договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија, 
надоместокот преставува една годишна рата во износ 
1.400.00,00 денари од десетгодишниот вкупен износ 
постигнат на електронската аукција. 

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство – Државниот инспекторат за 
шумарство и ловство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-2944/8 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
2044. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 
136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13 и 33/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.2 
„ГЛАВОВИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На Ловечко здружение „Осогово“ Кочани се дава 
на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.2 
„Главовица“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и  јавно приватно партнерство, како и посебната 
ловно стопанска основа и Програмата за развојни мож-
ности на дивечот под заштита во ловиштето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на оваa одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за доделување на 
дивечот на користење по пат на концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на 
Република Македонија и Ловечко здружение „Осо-
гово“ Кочани ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

  
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија, 
надоместокот преставува една годишна рата во износ 
436.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ по-
стигнат на електронската аукција. 

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство – Државниот инспекторат за 
шумарство и ловство. 
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Член 6 
Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-2944/9 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
2045. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14 и 
33/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ– КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ  ВО 

ЛОВИШТЕТО БР. 4 „ВЕЛЕШТА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се поништува постапката за доделу-

вање на концесија на дивечот во ловиштата во ловните 
реони: Македонски Брод, Прилеп, Делчево, Кочани и 
Струга спроведена согласно Одлуката за започнување 
на постапка за доделување на концесија на дивечот во 
ловиштата во ловните реони: Македонски Брод, При-
леп, Делчево, Кочани и Струга („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 169/14).  

 
Член 2 

Постапката за доделување на концесија на дивечот 
во ловиштата од член 1 на овaа одлука се поништува со 
оглед дека нема доставено ниту една прифатлива по-
нуда.  

 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за започнување на поста-
пка за доделување на концесија на дивечот во ловишта-
та во ловните реони: Македонски Брод, Прилеп, Дел-
чево, Кочани и Струга („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 169/14). 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2944/10 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
2046. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 1 од Законот 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14 и 
33/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ– КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ  ВО 

ЛОВИШТЕТО БР. 5 „БАЊА“ 
 

Член 1 
Со оваa одлука се поништува постапката за доделу-

вање на концесија на дивечот во ловиштата во ловните 
реони: Македонски Брод, Прилеп, Делчево, Кочани и 
Струга спроведена согласно Одлуката за започнување 
на постапка за доделување на концесија на дивечот во 

ловиштата во ловните реони: Македонски Брод, При-
леп, Делчево, Кочани и Стругa („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 169/14).   

 
Член 2 

Постапката за доделување на концесија на дивечот 
во ловиштата од член 1 на оваa одлука се поништува со 
оглед дека се дознаени такви околности, кои доколку 
би биле познати пред започнување на постапката за до-
делување на концесија на дивечот во ловиштата не би 
се објавил јавниот повик за доделување на концесијата, 
или јавниот повик суштински би се разликувал. 

 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за започнување на поста-
пка за доделување на концесија на дивечот во ловишта-
та во ловните реони: Македонски Брод, Прилеп, Дел-
чево, Кочани и Струга („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 169/14). 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2944/11 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
2047. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 1 од Законот 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14 и 
33/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ– КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ  ВО 

ЛОВИШТЕТО БР. 6 „ПОДЛОГ“ 
 

Член 1 
Со оваa одлука се поништува постапката за доделу-

вање на концесија на дивечот во ловиштата во ловните 
реони: Македонски Брод, Прилеп, Делчево, Кочани и 
Струга спроведена согласно Одлуката за започнување 
на постапка за доделување на концесија на дивечот во 
ловиштата во ловните реони: Македонски Брод, При-
леп, Делчево, Кочани и Стругa („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 169/14).   

 
Член 2 

Постапката за доделување на концесија на дивечот 
во ловиштата од член 1 на овaа одлука се поништува со 
оглед дека се дознаени такви околности, кои доколку 
би биле познати пред започнување на постапката за до-
делување на концесија на дивечот во ловиштата не би 
се објавил јавниот повик за доделување на концесијата, 
или јавниот повик суштински би се разликувал. 

 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за започнување на поста-
пка за доделување на концесија на дивечот во ловишта-
та во ловните реони: Македонски Брод, Прилеп, Дел-
чево, Кочани и Струга („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 169/14). 
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Член 4 
Овaа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-2944/12 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
2048. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14 и 33/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШ-
ТАТА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ КОЧАНИ И СТРУГА 

 
Член 1 

Со давањето на дивечот во ловиштата во Република 
Македонија на концесија на концесионер - правно лице 
се oбезбедувааат услови за: одгледување и заштита на 
дивечот; oдржување на нормална бројна состојба на 
дивечот според капацитетот на ловиштето; реинтро-
дукција на основните ловностопански видови во ло-
виштето заради побрзо постигнување на капацитетот 
на ловиштето доколку има потреба; создавање на реми-
зи во ловиштето за размножување, заштита, прехрана и 
прихрана на дивечот под заштита; преземање на пре-
вентивни и други мерки за заштита на дивечот од бо-
лести; одржување на бројот на дивечот без заштита во 
обем кој не претставува опасност за дивечот под заш-
тита; отстранување на кучиња и мачки скитници; обез-
бедување на храна, мир и вода за дивечот; одредување 
и спроведување на ловостој, привремена и трајна заб-
рана за ловење на одредени видови дивеч; подигање и 
одржување на ловно-технички објекти во ловиштето; 
вршење на лов со расни кучиња (педигрирани); корис-
тење на соодветни средства за ловење и чување на ди-
вечот во ловиштето. 

 
Член 2 

Основна цел на давањето на дивечот во ловиштата 
на концесија е планско стопанисување односно одгле-
дување, заштита и користење на дивечот во Република 
Македонија. 

 
Член 3 

Предмет на концесија е давање на дивечот во ло-
виштата на користење со концесија на дел од  ловишта-
та востановени со Одлуката за востановување на ло-
вишта на територијата на Република Македонија и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 
Постапката за доделување на концесија на дивечот 

ќе биде спроведена во рок до 150 дена од денот на фор-
мирање на Комисијата за спроведување на постапка за 
доделување на дивечот во ловиштата на користење по 
пат на концесија. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на дивечот во ловиштата, Владата на Ре-
публика Македонија на предлог на министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство формира Ко-
мисија за спроведување на постапка за доделување на 
дивечот во ловиштата на користење по пат на концеси-
ја во рок од десет дена од влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот кој на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставуваат за одобрување до Владата на Република 
Македонија.  

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесии на дивечот во ловиштата, Коми-
сијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го 
објави јавниот повик согласно Законот за ловството и 
Законот за концесии и јавно приватно партнерство. 

 
Член 5 

Надоместокот за издавање на тендерската докумен-
тација изнесува 1.000,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-2944/13 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
2049. 

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-
то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 
87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 
166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИJА 
ЗА ИЗГРАДБА НА БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА КОН-
СКО СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ KO КОНСКО  

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Државна урбанистичка планска документациjа за 
изградба на брана и акумулација Конско со придружни 
објекти KO Конско, општина Гевгелија. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 205872м2,  
ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

Бр. 42-2979/1  Заменик на претседателот 
31 март 2015 година  на Владата на Република 

Скопје  Македонија, 
  м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2050. 
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  31.3.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА 

БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ -  СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Универзитетска клиника за дет-
ски болести - Скопје 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 Градска општа болница „8-ми Септември„ -  
Скопје. 

 
Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа Уни-
верзитетска клиника за детски болести - Скопје склу-
чува договор со директорот на Јавната здравствена ус-
танова Градска општа болница „8-ми Септември“ - 
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 де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.42-2982/1 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2051. 
Врз основа на член 20 став (1) од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 
180/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ПРАВДА - УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ 

КНИГИ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на Министерството за правда - 

Управа за водење на матични книги и се даваат на трај-
но користење без надомест дел од недвижните ствари - 
деловни простории на ул.„Кеј Димитар Влахов“ бб, 
Скопје, зграда број 1, влез 1, дел од приземје,  со пов-

ршина од 138,53 м2 и дел од подрум со површина од 
70,59 м2 на КП бр.9521, КО Центар 1, евидентирани во 
Имотен лист бр. 9099, сопственост на Република Маке-
донија. 

                 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2988/1 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2052. 
Врз основа на член 19-а став 3 од Законот за царин-

ски мерки за заштита на правaта од интелектуална соп-
ственост („Службен весник на Република Македонија“           
бр. 38/2005, 107/2007, 135/2011 и 69/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л  У К А 

ЗА БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕ-
НА СТОКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И  

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 
1. На Министерството за труд и социјална политика 

за потребите на евидентираните социјални случаи, бес-
платно се отстапува следната стока со завршена царин-
ска постапка: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-3038/1 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2053. 
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА КАБИНЕТОТ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Кабинетот на Претседателот на Република Маке-
донија  бр.09-1389/1 од 19.03.2015 година.  
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-3208/1 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2054. 
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА  

УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Агенција за управување со одземен имот       
бр.09-1131/9 од 19.03.2015 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3208/2 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2055. 
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ „СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземен предмет во управна по-
стапка на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во 
Скопје бр.09-1226/2 од 19.03.2015 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3208/3 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2056. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" број 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО  

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ЧАИР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на општина Чаир бр. 09-1391/2 од 19.03.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3208/4 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2057. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" број 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОСНОВЕН СУД 

СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Основен суд Скопје 1 Скопје бр.09-1324/5 од 
19.03.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3208/5 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2058. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" број 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 31.3.2015 година, донесе 
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О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА  

ИСЕЛЕНИШТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Агенцијата за иселеништво бр.09-1390/1 од 
19.03.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3208/6 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2059. 
Врз основа на член 33 став 2 од Законот за експроп-

ријација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013 и 27/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
31.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ – ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА 
СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ОД 

БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Националната установа Завод за 

заштита на спомениците на културата и Музеј од Бито-
ла – како предлагач на експропријацијата, да му се пре-
даде во владение градежното земјиште кое претста-
вува: 

 - КП.бр.4818/1 КО Ресен во идеален дел од ¾, со 
површина од 938м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
1780, согласно Решение за експропријација бр.26-21/2 
од 10.03.2015 година на Министерството за финансии - 
Управа за имотно правни работи – Подрачно Одделе-
ние за првостепена управна постапка во Ресен, за из-
градба на објект од јавен интерес Музеј „Куќата на Та-
тарчеви“. 

   
Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за предавање на недвиж-
ност – градежно земјиште во владение на Национална-
та установа Завод за заштита на спомениците на култу-
рата и Музеј од Битола бр. 42-10155/1 од 18.11.2014 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
172/2014). 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-3608/1 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

2060. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 
и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА 
Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, Г3-
СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА КО МАМУТЧЕВО  

ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и незага-
дувачка индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО 
Мамутчево, општина Велес. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 573199м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-9500/1-14 Заменик на претседателот 

31 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2061. 
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за основа-

ње на Агенција за финансиска поддршка во земјодел-
ството и руралниот развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 72/2007, 5/2009 и 43/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 31 март 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 

ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 
 
1. Тони Димовски се разрешува од должноста ди-

ректор на Агенцијата за финансиска поддршка во зем-
јоделството и руралниот развој, поради заминување на 
друга должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24–3648/1 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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2062. 

Врз основа на член 11 од Законот за основање на 

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и 

руралниот развој („Службен весник на Република Ма-

кедонија“бр. 72/2007, 5/2009 и 43/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 31 март 

2015 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИ-

ЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМ-

ЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 

 

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата 

за финансиска поддршка во земјоделството и рурални-

от развој се именува Билјана Вуковиќ. 

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

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24–3649/1 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2063. 
Врз основа на член 14 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 
104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 31 март 
2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИ-
ОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 
1. За вршители на должноста членови на Управниот 

одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, за 
време од два месеци се именуваат:  

- Владимир Спиркоски, 
- Адријана Сливоска, 
- Мери Дика – Георгиевска, 
- Миле Мојсовски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24–3650/1 Претседател на Владата 

31 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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