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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3662. 

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за финанси-
рање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.61/2004, 
96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 
година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА 
ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 
ВРЕДНОСТ ПО ОПШТИНИ ЗА 2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологија за рас-

пределба на приходите од данокот на додадена вред-
ност по општини за 2015 година. 

 
Член 2 

Вкупните средства на приходите од данокот на до-
дадена вредност наплатени во претходната фискална 
година за општините во Република Македонија, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје се распреде-
луваат во константен дел од по 3.000.000 денари  за си-
те општини во Република Македонија, на општините 
во градот Скопје и градот Скопје и променлив дел кој 
се распределува за општините во Република Македони-
ја во износ од 88%, а за општините во градот Скопје и 
градот Скопје во износ од 12%.  

 
Член 3 

Променливиот дел на средства за општините во Ре-
публика Македонија се распределува според следните 
критериуми: 

- 65% според нивното учество во вкупниот број на 
жители во Република Македонија без градот Скопје, 
согласно со податоците од последниот извршен попис 
на население објавени од Државниот завод за статис-
тика, 

- 27% според нивното учество во вкупната површи-
на на територијата на Република Македонија без гра-
дот Скопје, согласно со утврдените граници на општи-
ните од органот надлежен за работите за премер и ка-
тастар, и 

- 8% според нивното учество во вкупниот број на 
населени места во Република Македонија без градот 
Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијал-
ната организација на локалната самоуправа во Репуб-
лика Македонија.  

Распределбата на средствата од став 1 на овој член 
на општините  во Република Македонија се врши спо-
ред формулата:  

 
 
 
 
 
, каде 
  
Di - претставува дотација која се распределува на 

општината; 
EFn - претставува вкупен променлив (варијабилен) 

износ на средства кои се распределуваат по општини;  
BZn - претставува број на жители во Република Ма-

кедонија без градот Скопје, согласно со податоците од 
последниот извршен попис на население објавени од 
Државниот завод за статистика; 

BZi - претставува број на жители во одделната оп-
штина за која се врши распределба на дотацијата, сог-
ласно со податоците од последниот извршен попис на 
население објавени од Државниот завод за статистика; 

Pn - претставува површина на територијата на Ре-
публика Македонија без градот Скопје, согласно со ут-
врдените граници на општините од органот надлежен 
за работите за премер и катастар; 

Pi - претставува површина на подрачјето на оддел-
ната општина за која се врши распределба на дотаци-
јата, согласно со утврдените граници на општината од 
органот надлежен за работите за премер и катастар; 

BNMn - претставува број на населени места во Ре-
публика Македонија без градот Скопје, согласно со 
член 11 од Законот за територијалната организација на 
локалната самоуправа во Република Македонија;  

BNMi - претставува број на населени места во од-
делната општина за која се врши распределба на дота-
цијата, согласно со член 11 од Законот за територијал-
ната организација на локалната самоуправа во Репуб-
лика Македонија.  

 
Член 4 

Променливиот дел на средства наменет за распре-
делба на градот Скопје и на општините на градот 
Скопје од член 2 став 2 од оваа уредба се распределува 
во сооднос 40:60. 

Износот на средства утврден во став 1 од овој член, 
наменет за општините во градот Скопје, се распределу-
ва според следните критериуми: 

- 65% според нивното учество во вкупниот број на 
жители во градот Скопје, согласно со податоците од 
последниот извршен попис на население објавени од 
Државниот завод за статистика, 

- 27% според нивното учество во вкупната површи-
на на подрачјето на градот Скопје, согласно со утврде-
ните граници на општините од органот надлежен за ра-
ботите за премер и катастар и 

- 8% според нивното учество во вкупниот број на 
населени места во градот Скопје, согласно со член 11 
од Законот за територијалната организација на локал-
ната самоуправа во Република Македонија.  

Распределбата на средствата од став 2 на овој член 
на општините во градот Скопје се врши според форму-
лата: 

 
 
 
 
, каде 
 
Di - претставува дотација која се распределува на 

општината во градот Скопје; 
EFso - претставува вкупен променлив (варијабилен) 

износ на средства кои се распределуваат за општините 
во градот Скопје;    

BZsk - претставува број на жители во градот 
Скопје, согласно со податоците од последниот извршен 
попис на население објавени од Државниот завод за 
статистика; 

BZi - претставува број на жители на општината во 
градот Скопје за која се врши распределба на дотаци-
јата, согласно со податоците од последниот извршен 
попис на население објавени од Државниот завод за 
статистика. 

Psk - претставува површина на подрачјето на градот 
Скопје, согласно со утврдените граници на општините 
од органот надлежен за работите за премер и катастар; 

Pi - претставува површина на подрачјето на оддел-
ната општина во градот Скопје за која се врши распре-
делба на дотацијата, согласно со утврдените граници 
на општината од органот надлежен за работите за пре-
мер и катастар; 

BNMSsk - претставува број на населени места во 
градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за тери-
торијалната организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија;  
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BNMi - претставува број на населени места во од-

делната општина во градот Скопје за која се врши рас-

пределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот 

за територијалната организација на локалната самоуп-

рава во Република Македонија.  

 

Член 5 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“, а ќе се применува од 1 јануари 2015 година.   

 

Бр. 42-6159/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3663. 

Врз основа на член 4-а став 11 од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 

139/09, 156/10 и 127/12), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ НА КОРИС-

НИК НА ТЕХНОЛОШКО – ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈ-

НА ЗОНА “СКОПЈЕ 1“ – “ИСТЕМ МЕДИКАЛ“ ДОО  

ИЛИНДЕН 

 

1. Со оваа Одлука се дава согласност на Договорот 

за доделување на државна помош на корисник на тех-

нолошко – индустриска развојна зона „Скопје 1“ – 

„Истем Медикал“ ДОО Илинден. 

2. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-2399/3 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3664. 

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 

187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 

работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство бр. 

02-4646/1 од 19.6.2014 година. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-4836/1 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
3665. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ"  

П.О. - СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Извештајот за работењето на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со државни шуми „Маке-
донски шуми"-п.о. - Скопје во 2013 година, бр.02-230/2 
од 27.02.2014 година, усвоени од Управниот одбор на 
ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 
27.2.2014 година. 

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

 
Бр. 42-4857/1 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3666. 
Врз основа на член 7-а став 1 од Законот за пасиш-

тата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
3/1998, 101/2000, 89/2008, 105/2009, 42/2010, 116/2010 
и 164/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 1.8.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  ОДОБРЕНИЕ  НА  ОДЛУКАТА ЗА 
РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПАСИШТА ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ 
 

1. Со оваа одлука се дава одобрение на одлуката за 
распишување на јавен оглас за давање на користење на 
пасишта во државна сопственост, бр.03-160 од 
27.6.2014 година, донесена од Директорот на ЈП за сто-
панисување со пасишта - Скопје. 

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

 
Бр. 42-5119/1 Претседател на Владата 

1 август 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3667. 
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 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
1.8.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА 
ТЕЛЕФОНИЈА СКО 5236 КО БАРДОВЦИ ВОН ГР.  

ОПШТИНА КАРПОШ 
 

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 базна станица за мобилна телефонија СКО 
5236 КО Бардовци вон гр., општина Карпош.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-5743/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3668. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.55/13 и 41/14), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 1.8.2014 година до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-
врдуваат работите за изработка на геодетски елаборати 
од извршен премер за  следните објекти: 

- ОУ „Кочо Рацин“ Ивањевци, ПУ с. Српци, општи-
на Могила (КП бр. КП 1213 КО Долно Српци во м.в. 
село); 

- ОУ„Сабедин Бајрами“, ПУ с. Синичане, општина 
Боговиње  (КП бр. 901 на КО Синичане во м.в.Ограда); 

- Доградба на ОУ„Браќа Рамиз и Хамид“ Скопје, 
општина Шуто Оризари (КП 2016/1 КО Бутел); 

- ОУ„26 јули“ Скопје, општина Шуто Оризари (КП 
3674 КО Бутел); 

- Ново училиште за средно образование во општина 

Шуто Оризари (градежна  парцела бр.6.9 КП 

бр.511/1-по стара катастарска нумерација, КО Бутел во 

нас. Шуто Оризари). 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето на „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5748/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3669. 

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

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонијa бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, 

донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА Б5 -ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС  

КО КАЛИШТА, ОПШТИНА СТРУГА 

  

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 Б5-хотелски комплекс КО Калишта, оп-

штина Струга. 
 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 36826м2,  

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. 42-5773/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3670. 
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 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА  

ШТИП 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземен предмет во управна по-
стапка на Општина Штип бр.09-3184/1 од  14.7.2014 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5820/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3671. 
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 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА ПОТ-
ТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НАЗЕМЈОДЕЛСТВОТО –  

БИТОЛА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Агенција за поттикнување на развојот на земјо-
делството - Битола бр. 09-3178/2 од 14.7.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5820/2 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3672. 
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 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЕКОНОМИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за економија бр. 09-3179/2 од 
14.7.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5820/3 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3673. 
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 и 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО      
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА КИЧЕВО 

 
Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Општина Кичево бр. 09-3181/2 од 14.07.2014 го-
дина. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5820/4 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3674. 
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 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ-УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ  

И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за внатрешни работи-Управа за 
безбедност и контраразузнавање бр. 09 - 3180/2 од 
14.7.2014 година. 
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Член 2 
Оваа  одлука  влегува  во  сила  наредниот ден  од 

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

 
Бр. 42-5820/5 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 

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

__________ 
3675. 

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 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА ПО-

ТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

- БИТОЛА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Агенција за потикнување на развојот на земјодел-
ството -Битола бр. 09-3182/2 од 14.7.2014 година.   

 
Член 2 

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

лика Македонија". 
 

Бр. 42-5820/6 Заменик на претседателот 
1 август 2014 година на Владата на Република 

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

__________ 
3676. 

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 и 43/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

1.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-

МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА 

ПЛАСНИЦА 

 

Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземен предмет во управна по-

стапка на Општина Пласница бр. 09-3183/1 од 

14.7.2014 година. 

Член 2 
Оваа  одлука   влегува   во  сила  наредниот ден   од 

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

 
Бр. 42-5820/7 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3677. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание на 
Друштвото, на седницата одржана на 1.8.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АГРИ ЛЕНД 

АД СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. Co оваа одлука се одобруваат Годишната сметка 

и финансиските извештаи на Агри Ленд АД Скопје за 
2013 година, бр.02-30/4 од 24.6.2014 година, усвоени 
од Одборот на директори на Агри Ленд АД Скопје на 
седницата одржана на 24.6.2014 година. 

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

 
Бр. 42-5906/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3678. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание на 
Друштвото, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АГРИ ЛЕНД АД СКОПЈЕ 

ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. Co оваа одлука се одобрува Годишниот извештај 

за работењето на Агри Ленд АД Скопје за 2013 година, 
бр.02-33/3 од 15.7.2014 година, усвоен од Одборот на 
директори на Агри Ленд АД Скопје на седницата од-
ржана на 15.7.2014 година. 

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

 
Бр. 42-5908/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3679. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТА-
ЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА А3/Р1312 ДЕЛНИЦА ВЕЛЕС-КАДРИФАКОВО КАКО ЕКСПРЕСЕН  

ПАТ ЧЕТВРТА СЕКЦИЈА ОД С. ЛОЗОВО ДО С. САРАМЗАЛИНО 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за реконструкција и рехабилитација на државните патишта А3/Р1312 делница Велес-
Кадрифаково како експресен пат четврта секција од с.Лозово до с.Сарамзалино. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 16868м2, ги има 
следните катастарски индикации: 

 
  
 
 
 
 
 



6 август 2014  Бр. 118 - Стр. 11 

 
 

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

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

 
Бр. 42-5938/1 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3680. 
Врз основа на член 18-а став 1 од Законот за Цен-

трален регистар („Службен весник на Република Маке-
донија", бр. 50/01, 49/03, 109/05, 88/08, 35/11 и 43/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА   
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА 

НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Тарифата за 

изменување и дополнување на Тарифата на Централни-
от регистар  број, 0201-03/15 од 26.6.2014 година, доне-
сена од Управниот одбор на Централниот регистар. 

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

 
Бр. 42-6007/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3681. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на  29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ  ОД ПЛАЌАЊЕ РА-
ДИОДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РА-
ДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ 
НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ 

СИГНАЛ 
 
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

ослободување од плаќање радиодифузна такса на ко-
рисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои не-
маат квалитетен радиотелевизиски сигнал бр.23-624/1 
од 9.3.1998 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.13/98).  

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

 
Бр. 42-6024/1 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3682. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на  29.7.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РА-
ДИОДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РА-
ДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ 
НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ  

СИГНАЛ 
 
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

ослободување од плаќање радиодифузна такса на ко-
рисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои не-
маат квалитетен радиотелевизиски сигнал бр.23-302/1 
од 30.3.1998 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.16/98).  

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

  
Бр. 42-6024/2 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3683. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РА-
ДИОДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РА-
ДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ 
НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ 

СИГНАЛ 
 
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

ослободување од плаќање радиодифузна такса на ко-
рисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои не-
маат квалитетен радиотелевизиски сигнал бр.23-1888/1 
од 6.7.1998 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.34/98).  

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

 
Бр. 42-6024/3 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3684. 
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија”, бр.184/2013, 13/2014, 44/2014 
и 101/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА  
ТАКСА 

 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 

обврзниците кои не се покриени со радиодифузните 
сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиоди-
фузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси 
на Македонската радио-телевизија, и тоа:  

- с. Русјаци, општина Македонски Брод, со вкупно 
19 (деветнаесет) семејни домаќинства, 
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- с. Слатина, општина  Македонски Брод, со вкупно 
15 (петнаесет) семејни домаќинства, 

- с. Драгов Дол, општина  Македонски Брод, со 
вкупно 13 (тринаесет) семејни домаќинства, 

- с. Косово, општина  Македонски Брод, (поранеш-
на општина Самоков), со вкупно 21 (дваесет и едно) се-
мејно домаќинство, 

- с. Зркле, општина  Македонски Брод, (поранешно 
с.Горно Зркле, општина Самоков), со вкупно 37 (трие-
сет и седум) семејни домаќинства, 

- с. Волче, општина  Македонски Брод, (поранешна 
општина Самоков), со вкупно 7 (седум) семејни дома-
ќинства, 

- с. Требовље, општина  Македонски Брод, (пора-
нешна општина Самоков), со вкупно 7 (седум) семејни 
домаќинства, 

- с. Смиланци, општина Радовиш, (поранешна оп-
штина Подареш), со вкупно 19 (деветнаесет) семејни 
домаќинства, 

- с. Кетеново, општина Кратово, со вкупно 69 (шее-
сет и девет) семејни домаќинства, 

- с. Пуста Река, општина Крушево, со вкупно 55 
(педесет и пет) семејни домаќинства, 

- с. Мерово, општина Желино, со вкупно 152 (сто 
педесет и два) семејни домаќинства, 

- с. Горна Лешница, општина Желино, со вкупно 39 
(триесет и девет) семејни домаќинства, 

- с. Старавина, општина Новаци, (поранешна оп-
штина Старавина), со вкупно 11 (единаесет) семејни 
домаќинства, 

- с. Рапеш, општина Новаци, (поранешна општина Ста-
равина), со вкупно 21 (дваесет и едно) семејно домаќинство. 

2. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса  
дел од обврзниците кои не се покриени со радиодифуз-
ните сигнали на Јавното претпријатие Македонска ра-
диодифузија, преку кои се емитуваат програмските 
сервиси на Македонската радио-телевизија, и тоа:  

- с. Јаргулица, општина Радовиш, (поранешна оп-
штина Подареш),  

- с. Ларце, општина Желино,  
- с. Добарце, општина Желино, (поранешно с.Долно 

Добарце),  
- с. Чифлик, општина Желино,  
- с. Ново Село, општина Желино,  
- с. Градешница, општина Новаци, (поранешна оп-

штина Старавина). 
3. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 

наведено во точки 1 и 2 од оваа одлука е со времетрае-
ње до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзниците од точки 1 и 2 на оваа одлука.  

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

 
Бр. 42-6024/4 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3685. 
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија” бр.184/2013, 13/2014, 44/2014 
и 101/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИ-
ФУЗНА ТАКСА 

 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 

обврзниците кои не се покриени со радиодифузните 
сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиоди-
фузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси 
на Македонската радио-телевизија, и тоа:  

- с.Уланци, општина Градско, со вкупно 26 (дваесет 
и шест) семејни домаќинства, 

- с.Копачин Дол, општина Желино, со вкупно 193 
(сто деведесет и три) семејни домаќинства, 

- с. Мраморец, општина Дебарца, (поранешна оп-
штина Белчишта), со вкупно 6 (шест) семејни дома-
ќинства, 

- с.Будинарци, општина Берово, со вкупно 238 
(двеста триесет и осум) семејни домаќинства, 

- с. Станци, општина Крива Паланка, со вкупно 79 
(седумдесет и девет) семејни домаќинства, 

- с. Дурачка Река, општина Крива Паланка, со вкуп-
но 113 (сто тринаесет) семејни домаќинства, 

- с. Жидилово, општина Крива Паланка, со вкупно 
105 (сто и пет) семејни домаќинства, 

- с. Врбјани, општина Маврово и Ростуша, (пора-
нешна општина Ростуша),  со вкупно 120 (сто и двае-
сет) семејни домаќинства, 

- с. Попчево, општина Струмица, со вкупно 97 (де-
ведесет и седум) семејни домаќинства, 

- с.Белотино, општина Струмица, со вкупно 11 
(единаесет) семејни домаќинства, 

- с. Раборци, општина Струмица, со вкупно 31 (три-
есет и едно) семејно домаќинства, 

- с. Рич, општина Струмица, со вкупно 103 (сто и 
три) семејни домаќинства, 

- с. Модриште, општина Македонски Брод, со вкуп-
но 16 (шеснаесет) семејни домаќинства, 

- с. Латово, општина Македонски Брод, со вкупно 
31 (триесет и едно) семејно домаќинство, 

- с. Тополница, општина Македонски Брод, со вкуп-
но 25 (дваесет и пет) семејни домаќинства, 

- с. Горни Манастирец, општина Македонски Брод, 
со вкупно 10 (десет) семејни домаќинства, 

- с. Дворци, општина Пласница, со вкупно 12 (два-
наесет) семејни домаќинства, 

- населба Превалец, општина Велес, со вкупно 640 
(шестотини и четириесет) семејни домаќинства, 

- с. Раштани, општина Велес, со вкупно 83 (осумде-
сет и три) семејни домаќинства, 

- с. Брждани, општина Другово, (поранешна општи-
на Кичево), со вкупно 53 (педесет и три) семејни дома-
ќинства, 

- с. Подареш, општина Радовиш, (поранешна оп-
штина Подареш), со вкупно 448 (четиристотини чети-
риесет и осум) семејни домаќинства, 

- с. Ораовица, општина Радовиш, (поранешна оп-
штина Подареш), со вкупно 517 (петстотини и седум-
наесет) семејни домаќинства, 

- с. Белица, општина Македонски Брод, (поранешна 
општина Самоков), со вкупно 40 (четириесет) семејни 
домаќинства. 

2. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса  
дел од обврзниците кои не се покриени со радиодифуз-
ните сигнали на Јавното претпријатие Македонска ра-
диодифузија, преку кои се емитуваат програмските 
сервиси на Македонската радио-телевизија, и тоа:  

- с. Корито, општина Гостивар, (50% од с.Корито) и  
- с. Свиларе, општина Сарај, (30% од с.Свиларе). 
3. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 

наведено во точки 1 и 2 од оваа одлука е со времетрае-
ње до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзниците од точки 1 и 2 на оваа одлука.  

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

 
Бр. 42-6024/5 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



6 август 2014  Бр. 118 - Стр. 13 

 
 

3686. 
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија”, бр.184/2013, 13/2014, 44/2014 
и 101/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА  
ТАКСА 

 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 

обврзниците кои не се покриени со радиодифузните 
сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиоди-
фузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси 
на Македонската радио-телевизија, и тоа:  

- с. Горно Крушје, општина Македонски Брод, со 
вкупно 32 (триесет и две) семејни домаќинства, 

- с. Ижиште, општина Македонски Брод, со вкупно 
22 (дваесет и две) семејни домаќинства, 

- с. Опеница, општина Охрид, (поранешна општина 
Косел), со вкупно 47 (четириесет и седум) семејни до-
маќинства, 

- с. Речица, општина Охрид, (поранешна општина 
Косел), со вкупно 2 (две) семејни домаќинства, 

- с. Брежани, општина Дебарца, (поранешна општи-
на Белчишта),  со вкупно 26 (дваесет и шест) семејни 
домаќинства, 

- с. Будимирци, општина Новаци, (поранешна оп-
штина Старавина), со вкупно 23 (дваесет и три) семеј-
ни домаќинства, 

- с. Маково, општина Новаци, (поранешна општина 
Старавина), со вкупно 41 (четириесет и едно) семејни 
домаќинства, 

- с. Зовиќ 1 и с.Зовиќ 2 (с.Зовиќ), општина Новаци, 
(поранешна општина Старавина), со вкупно 24 (дваесет 
и четири) семејни домаќинства, 

- с. Груништа, општина Новаци, (поранешна оп-
штина Старавина), со вкупно 3 (три) семејни дома-
ќинства, 

- с. Брник, општина Новаци, (поранешна општина 
Старавина), со вкупно 4 (четири) семејни домаќинства, 

- с. Ивени, општина Новаци, (поранешна општина 
Старавина), со вкупно 7 (седум) семејни домаќинства, 

- с. Кишава, општина Битола, (поранешна општина 
Бистрица), со вкупно 73 (седумдесет и три) семејни до-
маќинства, 

- с. Витолиште, општина Прилеп, (поранешна оп-
штина Витолиште), со вкупно 119 (сто и деветнаесет) 
семејни домаќинства, 

- с. Палчиште, општина Прилеп, (поранешна оп-
штина Витолиште), со вкупно 24 (дваесет и четири) се-
мејни домаќинства, 

- с. Бешиште, општина Прилеп, (поранешна општи-
на Старавина), со вкупно 44 (четириесет и четири) се-
мејни домаќинства, 

- с. Манастир, општина Прилеп, (поранешна оп-
штина Старавина), со вкупно 6 (шест) семејни дома-
ќинства, 

- с. Дуње, општина Прилеп, (поранешна општина 
Витолиште), со вкупно 68 (шеесет и осум) семејни до-
маќинства, 

- с. Кален, општина Прилеп, (поранешна општина 
Витолиште), со вкупно 17 (седумнаесет) семејни дома-
ќинства, 

- с. Крушевица, општина Прилеп, (поранешна оп-
штина Витолиште), со вкупно 46 (четириесет и шест) 
семејни домаќинства, 

- с. Чаниште, општина Прилеп, (поранешна општи-
на Витолиште), со вкупно 45 (четириесет и пет) семеј-
ни домаќинства, 

- с. Кокре, општина Прилеп, (поранешна општина 
Витолиште), со вкупно 8 (осум) семејни домаќинства, 

- с. Врбско, општина Прилеп, (поранешна општина 
Витолиште), со вкупно 1 (едно) семејно домаќинство, 

- с. Живово, општина Прилеп, (поранешна општина 
Витолиште), со вкупно 3 (три) семејни домаќинства, 

- с. Горно Ботушје, општина Македонски Брод, (по-
ранешна општина Самоков), со вкупно 16 (шеснаесет) 
семејни домаќинства, 

- с. Трново, општина Крива Паланка, со вкупно 75 
(седумдесет и пет) семејни домаќинства, 

- с. Црн Врв, општина Студеничани, со вкупно 117 
(сто и седумнаесет) семејни домаќинства. 

2. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса  
дел од обврзниците кои не се покриени со радиодифуз-
ните сигнали на Јавното претпријатие Македонска ра-
диодифузија, преку кои се емитуваат програмските 
сервиси на Македонската радио-телевизија и тоа:  

- с. Пчиња, општина Куманово,    
- с. Октиси, општина Струга,    
- с. Равен, општина Гостивар,  (поранешна општина 

Вруток), 
- с. Габрово, општина Делчево,    
3. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 

наведено во точки 1 и 2 од оваа одлука е со времетрае-
ње до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзниците од точки 1 и 2 на оваа одлука.  

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

 
Бр. 42-6024/6 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3687. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007, 18/2011, 
148/2011, 23/2013, 137/2013, 164/2013, 38/2014 и 
44/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО 
ДОБРО „МАШКОТО ПОВЕЌЕГЛАСНО ПЕЕЊЕ ОД 
ДОЛНИ ПОЛОГ, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНА-
ЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ 

 
Член 1 

Духовното културно добро „Машкото повеќегласно 
пеење од Долни Полог, Република Македонија“ се 
прогласува за културно наследство од особено зна-
чење, поткатегорија големо значење. 

Духовното културно добро „Машкото повеќегласно 
пеење од Долни Полог, Република Македонија“ припа-
ѓа на бурдонскиот тип на двогласје, кое воедно прет-
ставува најстара форма на македонско повеќегласно 
пеење. Машкото повеќегласно пеење од десетте Дол-
нополошки села: Подбрѓе, Жилче, Ратае, Копанце, Ро-
тинце, Јегуновце, Сиричино, Шемшево, Прељубиште и 
Јанчиште, претставува посебен вид музичко-фолклор-
но наследство кое постои во еден функционален сис-
тем на различни типови музички слоеви.  

За духовното културно добро од став 1 на овој член 
се утврдува режим на заштита од прв степен. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 42-6070/1 Заменик на претседателот 

2 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3688. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/04; 115/07; 18/11; 148/11; 
23/13; 137/13; 164/13; 38/14 и 44/14), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 1.08.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУР-
НО ДОБРО  „МАШКИ ПОВОРКИ (РУСАЛИИ) 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА КУЛТУР-
НО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ,  
ПОТКА ТЕГОРИЈА ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

 
Член 1 

Духовното културно добро „Машки поворки (Руса-
лии) во Република Македонија“ се прогласува за кул-
турно наследство од особено значење, поткатегорија 
исклучително значење. 

Духовното културно добро „Машки поворки (Руса-
лии) во Република Македонија“ во својот најархаичен 
слој го содржат култот на мртвите и на иницијациските 
ритуали и како такви претставуваат една од најстарите 
и најважните појави во македонскиот народен живот. 
Во пишаните документи за прв пат се спомнуваат од 
страна на византискиот писател Димитриј Хоматјан во 
1230година. Русалиите се групи од 20 до 30 мажи обе-
динети во неразделни парови и облечени во вообичае-
на празнична носија која се разликува по специјалната 
симболика на елементите што ја надополнуваат од кои 
најкарактеристичен е крстот. Русалиската група е сос-
твена од: балтаџија, танчерот, кесеџијата, пашкарот, 
конарчите, касиерот и играчите, а музичкиот дел се 
состои од две зурли и два тапана.  

Репертоарот на русалиските игри го сочинуваат: 
Али коч ава, Тодор Капидан, К‟рмази фустан, Арап 
оро, Калајџиаваси, Делиорман, Арнаутаваси, Ширтам 
аваси, Би Чакаваси, Мајдиаваси, Саријол аваси, Чучук 
м‟ла, Караѓовадинамитаваси и Петруно моме. Формата 
на овие игри е отворен круг.  

За духовното културно добро од став 1 на овој член 
се утврдува режим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 42-6070/2 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3689. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007, 18/2011, 
148/2011, 23/2013, 137/2013, 164/2013, 38/2014 и 44/20-
14), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 1.8.2014 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ПОЧЕТОЦИТЕ НА 
МАКЕДОНСКОТО ПРОФАНО СЛИКАРСТВО“ ВО 
НАЦИОНАЛНАТА  УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА 
ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ ЗА КУЛ-
ТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

 
Член 1 

Збирката на движно културно наследство „Почето-
ците на македонското профано сликарство“ во Нацио-
налната  установа Национална галерија на Македонија 
- Скопје, се прогласува за културно наследство од осо-
бено значење, поткатегорија големо значење. 

Збирката од став 1 на овој член содржи вкупно 33 
поединечни дела со исклучителни уметнички и исто-
риски вредности настанати во периодот од 1885-1952/3 
година од сликарите: Димитар Андонов Папрадишки 
(25), Ѓорѓи Зографски (5), Коста Шкодринау (2) и Ѓор-
ѓи Андонов (1).  Од вкупно 33 дела, 31 дело е работено 
во маслена техника а 2 во пастел.  Жанровски и темат-
ски делата во збирката се разновидни: портрети, пеј-
зажи, историски композиции, композиции со етнолош-
ка содржина и религиозни композиции. 

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 42-6071/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3690. 

Врз основа на член 20 став 3 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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНИОТ  

УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник  Минис-

терството за образование  и наука му престанува ко-
ристењето на недвижните ствари и тоа деловен прос-
тор на  втори кат со површина од 572 м2, кој се наоѓа 
на ул. „29 – ти Ноември“ – Тетово, на КП бр.2673, за 
КО Тетово – 1, со Имотен лист бр.33864, сопственост 
на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на Државниот универзитет во Тетово на времено ко-
ристење за период од десет години, без надомест. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука да се изврши помеѓу Министерството за 
образование и наука и Државниот универзитет во Те-
тово, во рок од 20 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-6113/1 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3691. 
Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижна ствар - де-

ловен простор, сопственост на Република Македо-
нија, корисник Министерство за финансии, на 
ул.„Шар Планина“ во Охрид, КП бр.13765, дел 0, 
број на зграда 1, намена 570, влез 13, кат ПР, број 
13, со површина од 14м2, запишана во Имотен лист 
бр.88249 за КО Охрид 3. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижната ствар од член 1 на оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, со проценета вредност по метар квадратен во 
износ од 35.292,00 денари, утврдена согласно Процен-
ката од Бирото за судски вештачења кое ја процени 
вкупната вредност на објектот на износ од 494.091,00 
денари или 8.034,00 евра. 

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува проценетата вредност по метар квадратен 
на недвижноста, намалена за 30% и истата изнесува 
24.705,00 денари за метар квадратен. 

 
Член 3 

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 
1 од оваа одлука да се даде под следните услови: 

- недвижната ствар која е предмет на продажба од 
член 1 од оваа одлука; 

- почетната цена по метар квадратен за недвижната 
ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа од-
лука; 

- пријавата за учество во електронското јавно над-
давање пополнета и потпишана лично од подносите-
лот, со наведени генералии на понудувачот и изјава де-
ка најповолниот понудувач понудената цена ќе ја пла-
ти во рок од 15 дена, согласно условите од објавата, се 
доставува до Министерството за финансии во рок од 10 
дена од денот на објавување на објавата; 

- време на започнување и времетраење на јавното 
наддавање; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 
страна на Комисија за располагање со недвижни и 
движни ствари сопственост на Република Македонија – 
корисник Министерство за финансии; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и 
правни лица; 

- паричниот депозит за учество на јавното наддава-
ње изнесува 5% од почетната цена на недвижната 
ствар, односно 17.294,00 денари, со уплата на сметка 
на Буџетот на Република Македонија; 

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на писменото известување за избор е 
должен да уплати средства согласно постигната крајна 

цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој 
рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се 
пристапи кон склучување на договор и ќе се спроведе 
нова постапка; 

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испра-
тени корисничко име и шифра за пристап на интернет 
страницата на која што ќе се изврши електронското 
јавно наддавање; 

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази 
наведени во објавата, нема да учествуваат на електрон-
ското јавно наддавање за што ќе бидат електронски из-
вестени; 

- потребен број на учесници на јавното наддавање – 
најмалку еден учесник; 

- минимален чекор на зголемување на вредноста по 
метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од 
почетната цена по метар квадратен за продажба на нед-
вижната ствар; 

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното над-
давање; 

- рок за уплата на средствата од најповолната пону-
да изнесува 15 дена од денот на приемот на писменото 
известување за избор; 

- рок за враќање на уплатениот депозит за учество 
на јавното наддавање изнесува 15 дена од денот на од-
ржување на јавното наддавање; 

-  обврски за исплата на данокот на промет; 
- обврска за трошоците за солемнизација на догово-

рот; 
- учесниците имаат право на приговор само по од-

нос на постапката за јавно наддавање, во рок од три де-
на од одржувањето на јавното наддавање до Комисија-
та која одлучува по приговорот со решение во рок од 
пет дена од приемот на приговорот; 

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница: 

 www.e-aukcii.finance.gov.mk. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-6157/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3692. 
Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен ре-

гионален развој („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.63/07, 187/13 и 43/14), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 го-
дина, донесе  

   
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ПРОЕКТИ  ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈА СО  
СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ ВО 2014 

ГОДИНА 
  

Член 1 
Со оваа одлука се доделуваат средства за финанси-

рање на проекти за развој на подрачја со специфични 
развојни потреби за 2014 година во вкупен износ од 
12.027.295,00 денари, обезбедени во Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2014 година, во раздел 19101 пот-
програма ОА Рамномерен регионален развој во износ 
од 1.738.695,00 денари и во раздел 280.01 потпрограма 
ОА Рамномерен регионален развој во износ од 
10.288.600,00 денари, наведени во Листата на проекти 
за развој на подрачја со специфични развојни потреби 
за 2014 година која е дадена во Прилог и е составен дел 
на оваа одлука. 
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Член 2 

Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределени, единиците на локалната са-
моуправа, потребно е истите да ги вратат во Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

   
Бр. 42-6167/1                                                                                                                           Заменик на претседателот 

1 август 2014 година                                                                                                                           на Владата на Република 
Скопје                                                                                                                         Македонија, 

  м-р Зоран Ставрески, с.р. 



6 август 2014  Бр. 118 - Стр. 17 

 
 

 
3693. 

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.63/2007, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 го-
дина, донесе  

     
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ  ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА  
ВО 2014 ГОДИНА 

   
Член 1 

Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на селата  во 2014 година во вку-
пен износ од 6.013.648,00  обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2014 година, раздел 19101 потпрог-
рама ОА Рамномерен регионален развој во износ од 869.348,00 и во раздел 280.01 потпрограма OА Рамномерен 
регионален развој во износ од 5.144.300,00  денари, наведени во Листата на проекти за развој на селата во 2014 го-
дина која е дадена во Прилог и е составен дел на оваа одлука.     

 
Член 2 

Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределени, единиците на локалната са-
моуправа потребно е истите да ги вратат во Буџетот на Република Македонија. 

    
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.    

 
Бр. 42-6168/1                                                                                                                           Заменик на претседателот 

1 август 2014 година                                                                                                                           на Владата на Република 
Скопје                                                                                                                         Македонија, 

  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3694. 
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 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОС-
ИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУ-
ВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО- 

БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјо-
делството-Битола бр.09-2371/3  од 23.7.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6265/1 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3695. 
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 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОС-
ИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУ-
ВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО- 

БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјо-
делството-Битола бр. 09-2659/6 од 23.7.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6265/2 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3696. 
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 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОС-
ИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВО- 

БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјо-
делство-Битола бр.09-3229/2 од 23.7.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6265/3 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3697. 
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 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерството за внатрешни работи бр.09-299/3 
од 23.7.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6265/4 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3698. 
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 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 
година, донесе          

                                              
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗАОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА  МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за одбрана бр. 09–734/3 од 
23.7.2014 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. 42-6265/5 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3699. 
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 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе      

                                                  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА  МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЕКОНОМИЈА – БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за економија – Биро за метрологи-
ја бр. 09 –2550/4 од 23.7.2014 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6265/6 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3700. 
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 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 
година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА  МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – БИРО ЗА 
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на  Министерство за локална самоуправа – Биро за 
регионален развој бр. 09–1392/5  од 23.7.2014 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6265/7 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3701. 
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 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА  МИНИСТЕРСТВО  ЗА  

ЕКОНОМИЈА–ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за економија – Државен пазарен 
инспекторат бр. 09–2364/3 од 23.7. 2014 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6265/8 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3702. 
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 и 43/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАН-
СТВО - УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕРОЛОШКИ 

РАБОТИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за земјоделство.шумарство и водос-
топанство - Управа за хидрометеролошки работи, бр. 
09-2114/3 од 23.07.2014 година. 

 
Член 2 

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

                                               
Бр. 42-6265/9 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3703. 
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 и 43/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ДРЖАВЕН 

УНИВЕРЗИТЕТ ТЕТОВО 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземен предмет во управна по-
стапка на Државен Универзитет Тетово, бр. 09-1291/3 
од 23.07.2014 година. 

 
Член 2 

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

             
Бр. 42-6265/10 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3704. 
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 и 43/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ЈАВНА УСТА-
НОВА СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД – ДЕМИР КАПИЈА 

 
Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на трајно одземен предмет во управна по-
стапка на Јавна установа специјален завод - Демир Ка-
пија, бр. 09-513/3 од 23.07.2014 година. 

 
Член 2 

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

                
Бр. 42-6265/11 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3705. 
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 и 43/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА АГЕНЦИЈА ЗА ПО-
ТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО –  

БИТОЛА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземен предмет во управна по-
стапка на Агенција за потикнување на развојот на зем-
јоделството – Битола, бр. 09-1290/3 од 23.07.2014 го-
дина. 

Член 2 
Оваа одлука  влегува  во сила  наредниот ден  од 

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

                          
Бр. 42-6265/12 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3706. 
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 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕР-
СТВОТО  ЗА ФИНАНСИИ – УПРАВА ЗА ЈАВНИ 

ПРИХОДИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземен предмет во управна по-
стапка на Министерството за финансии – Управа за 
јавни приходи  бр. 09- 1292/3 од  23.7.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6265/13 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3707. 
Врз основа на член 52 став 2 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 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата, одржана на 1.8.2014 
година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ 
ПРЕДМЕТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВ-
ДА – УПРАВА  ЗА  ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на привремено одземени предмети на Ми-
нистерството за правда – Управа за извршување на сан-
кции   бр. 09-907/2  од 23.7.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6265/14 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



 Стр. 22 - Бр. 118                                                                                         6 август 2014 
 

3708. 
Врз основа на член 52 став 2 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 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ 
ПРЕДМЕТИ НА  МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВ-
ДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на привремено одземени предмети на Ми-
нистерството за правда – Управа за извршување на сан-
кции  бр. 09- 1550/4 од  23.7.2014 година.   

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6265/16 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3709. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 6/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ СО РЕФЕРЕНТЕН  

БРОЈ 5 И 6 НА РЕКА ЖИРОВНИЦА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода  за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи во гру-
па на река Жировница  со референтен број 5 и 6,  сог-
ласно Одлуката за започнување на постапка за доделу-
вање на концесија за производство на електрична енер-
гија од 80 мали хидроелектрични централи бр. 41-
10238/1-13 од  27.1.2014 година на Конзорциумот ДП-
ТУ фероинвест Доо експорт –импорт Скопје, со ЕМБС 
5778093  и седиште на Бул. Свети Климент Охридски 
бр 30 Скопје и ДПЕЕ Хидроген груп Доо Скопје, со 
ЕМБС  6944736 и седиште на ул.Чедомир Миндеровиќ 
бр 20 Скопје, со понуда број. 02-6266/30 од 2.6.2014 го-
дина. 

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорци-
умот составен  од ДПТУ Фероинвест ДОО експорт им-
порт Скопје  и ДПЕЕ Хидроген груп ДОО Скопје  ги 
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тен-
дерската документација и достави најповолна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Жировница 
слив на река Радика за производство на електрична 
енергија од мали хидроелектрични централи во група, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 

4. Концесијата за користење на вода за производ-
ство на електрична енергија од точка  1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија. 

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен  
од ДПТУ Фероинвест ДОО експорт импорт Скопје, и 
ДПЕЕ Хидроген груп ДОО Скопје  е должен да   регис-
трира друштво во рок од 30 дена од денот на влегува-
њето  во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво 
треба да биде во форма на Друштво со ограничена од-
говорност ДОО Друштво со ограничена одговорност 
од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво 
АД.  Висината на основачкиот влог во новооснованото 
друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за 
ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот 
влог не може да учествува со повеќе од 15% од основ-
ната главнина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5  од оваа одлука е должно  во согласност со одредбите 
од Законот за водите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 
51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија  се состои 
од еднократен и годишен надоместок.  Еднократниот 
надоместок  определен висина од вкупно 28.575.500.00 
денари  концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија бр. 19/14)  
изнесува 2 % од остварената просечна цена на произве-
дената електрична енергија за секој произведен кило-
ват час на прагот од електраната во секоја година на 
користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво , од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука,   Концеден-
тот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од 
најповолниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе  жалба 
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во 
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

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

 
Бр. 42-6474/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



6 август 2014  Бр. 118 - Стр. 23 

 
 

3710. 
Врз основа на  член 35 од Законот за концесии и 

јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 6/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 го-
дина донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА  ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ  СО РЕФЕРЕНТЕН  

БРОЈ 7 НА РЕКА РИБНИЧКА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода  за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи во гру-
па на река Рибничка, локација со референтен  бр.7,  
согласно Одлуката за започнување на постапка за доде-
лување на концесија за производство на електрична 
енергија од 80 мали хидроелектрични централи бр. 41-
10238/1-13 од  27.1.2014 година  на конзорциумот сос-
тавен од  ДППУ ЏС Актуел Ѓоко дооел експорт-им-
порт, со ЕМБС 5112443 со седиште на ул “1632” бр.46 
Скопје,  ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМ-
ПОРТ Скопје, со ЕМБС 6437591 со седиште на ул 
“1632”, бр.46 Скопје, со  понуда број 02-6266/24 од 
2.6.2014 година.  

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорци-
умот составен  од ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ експорт 
- импорт Скопје и ДППУ ЏС Актуел Ѓоко дооел ек-
спорт-импорт   ги исполни условите содржани во Јав-
ниот повик и Тендерската документација и достави нај-
поволна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа  одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Рибничка  за 
производство на електрична енергија од мали хидрое-
лектрични централи во група, како што е дадено во та-
белата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија.  

5. Најповолниот понудувач ДПТТС ЈЕС Глобал 
ДООЕЛ експорт – импорт  Скопје и ДППУ ЏС Актуел 
Ѓоко дооел експорт-импорт е должен да регистрира 
друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да 
биде во форма на Друштво со ограничена одговорност 
ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно 
лице ДООЕЛ или Акционерско друштво АД.  Висината 
на основачкиот влог во новооснованото друштво треба 
да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може 
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5  од оваа одлука, е должно  во согласност со одредби-
те од Законот за водите („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 
51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија  се состои 
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 
надоместок  определен висина од вкупно 52.122.000,00  

денари,  концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија бр. 19/14)  
изнесува 2 % од остварената просечна цена на произве-
дената електрична енергија за секој произведен кило-
ват час на прагот од електраната во секоја година на 
користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво, од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука,   Концеден-
тот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од 
најповолниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе  жалба 
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во 
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука. 

12. Надзор на начинот на  вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

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

 
Бр. 42-6474/2 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3711. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 6/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година  
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА  ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ  ЛОКАЦИЈА СО РЕ-
ФЕРЕНТЕН  БРОЈ 14 НА РЕКА ПАДАЛИШКА  

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода  за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи лока-
ција со референтен број 14 на река Падалишка,  соглас-
но Одлуката за започнување на постапка за доделување 
на концесија за производство на електрична енергија 
од 80 мали хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-
13 од  27.1.2014 година на Конзорциум Н Енерџи ДОО-
ЕЛ Кавадарци со ЕМБС 6942024 со седиште на ул Цве-
тан Димов бр1/7 Кавадарци и  Фероинвест ДОО Скопје 
со ЕМБС 5778093 и седиште на  Булевар Свети Кли-
мент Охридски бр 30 Скопје, со  понуда бр. 02- 6266/29 
од 2.6.2014 година. 

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорци-
умот составен  од Н Енерџи ДООЕЛ Кавадарци, ДПТУ 
Фероинвест ДОО експорт импорт Скопје ги исполни 
условите содржани во Јавниот повик и Тендерската до-
кументација и достави најповолна понуда. 
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3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Падалишка  
за производство на електрична енергија од мали хидро-
електрични централи, како што е дадено во табелата, и 
тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија.  

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен  
од од Н Енерџи ДООЕЛ Кавадарци,  ДПТУ  Фероин-
вест ДОО експорт импорт Скопје   е должен да   регис-
трира друштво во рок од 30 дена од денот на влегува-
њето  во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво 
треба да биде во форма на Друштво со ограничена од-
говорност ДОО Друштво со ограничена одговорност 
од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво 
АД.  Висината на основачкиот влог во новооснованото 
друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за 
ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот 
влог не може да учествува со повеќе од 15% од основ-
ната главнина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5 од оваа одлука, е должно  во согласност со одредбите 
од Законот за водите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 
51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 
надоместок  определен висина од вкупно 9.397.000,00 
денари  концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/14)  изнесува 2 % од остварената просечна цена на 
произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат час на прагот од електраната во секоја година 
на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво , од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука,   Концеден-
тот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од 
најповолниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе жалба 
до Државната комисија за жалби по јавни набавки во 
рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука. 

12. Надзор на начинот на  вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

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

 
Бр. 42-6474/3 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3712. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија‟‟ број 06/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА  ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ  НА ЛОКАЦИЈА СО  
РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 108 НА РЕКА БЕЛОВИШКА 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода  за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи на река 
Беловишка со референтен број 108,  согласно Одлуката 
за започнување на постапка за доделување на концеси-
ја за производство на електрична енергија од 80 мали 
хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 од  
27.1.2014 година  на  конзорциумот составен  од Водо-
ватТ6 –ДПТ АСП-ПАК ДООЕЛ со ЕМБС 5377404 
Охрид ул”7-ми Ноември” бб,   -  ДПТУ Белима РКСС 
ДОО со ЕМБС 6813534 ул”7-ми Ноември” бр 187 
Охрид,  - ДПТУ ПЕ-Вреќи со ЕМБС 6131530 ул”7-ми 
Ноември” ббЛихнида Охрид , ДУПТ Јас и брат ми 2010 
ДООЕЛ, со ЕМБС 6584330  с.Лескоец Охрид,  Отпад 
Дооел увоз извоз Охрид со ЕМБС 5119219 ул Живко 
Чинго бб,Охрид  - ТД  Далвина ДООЕЛ со ЕМБС 
6249990 с.Хамзали Општина Босилово, со понуда број 
02-6266/8 од 2.6.2014 година. 

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорци-
умот ВодоватТ6 составен  од ДПТ АСП-ПАК ДООЕЛ, 
ДПТУ Белима РКСС, ДПТУ ПЕ-Вреќи, ДУПТ Јас и 
брат ми 2010 ДООЕЛ,  Отпад Дооел увоз извоз Охрид, 
ТД  Далвина ДООЕЛ ги исполни условите содржани во 
Јавниот повик и Тендерската документација и достави 
најповолна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа oдлу-
ка е користење на вода од водотекот река Беловишка 
слив на река Вардар за производство на електрична 
енергија од мали хидроелектрични централи во група, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија. 

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен  
од конзорциумот ВодоватТ6 составен  од ДПТ АСП-
ПАК ДООЕЛ, ДПТУ Белима РКСС, ДПТУ ПЕ-Вреќи, 
ДУПТ Јас и брат ми 2010 ДООЕЛ,  Отпад Дооел увоз 
извоз Охрид, ТД  Далвина ДООЕЛ  е должен да   ре-
гистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегу-
вањето  во сила на оваа одлука. Регистрираното друш-
тво треба да биде во форма на Друштво со ограничена 
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одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност 
од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво 
АД.  Висината на основачкиот влог во новооснованото 
друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за 
ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот 
влог не може да учествува со повеќе од 15% од основ-
ната главнина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5  од оваа oдлука, е должно  во согласност со одредби-
те од Законот за водите („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 
51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 
надоместок  определен висина од вкупно 11.765.550,00  
денари концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/14)  изнесува 2 % од остварената просечна цена на 
произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат час на прагот од електраната во секоја година 
на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво , од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука,   Концеден-
тот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од 
најповолниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-
ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-
лука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

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

 
Бр. 42-6474/10 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3713. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија‟‟ број 06/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА  ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА  ЛОКАЦИЈА СО  

РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 117 НА РЕКА БАЊАНСКА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода  за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи во гру-
па на река Бањанска  со референтен број 117,  согласно 
Одлуката за започнување на постапка за доделување на 
концесија за производство на електрична енергија од 
80 мали хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 
од  27.1.2014 година  на конзорциумот составен  од 
Турбоинженеринг ДООЕЛ со ЕМБС 4238036 и седиш-
те на ул.Александар Македонски бр.8, Скопје  и ДГИГ 
Геохидроинженеринг со ЕМБС 5452619 со седиште на 
Булевар Јане Сандански бр 114-2/20 Скопје, со понуда 
број  02-6266/33 од 2.6.2014 година. 

2.  Од сите понудувачи на јавниот повик, конзорци-
умот составен  од Турбоинженеринг ДООЕЛ и ДГИГ 
Геохидроинженеринг Скопје  ги исполни условите сод-
ржани во Јавниот повик и Тендерската документација 
и достави најповолна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Бањанска 
слив на река Лепенец за производство на електрична 
енергија од мали хидроелектрични централи во група, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија. 

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен  
од Турбоинженеринг ДООЕЛ и ДГИГ Геохидроинже-
неринг Скопје  е должен да   регистрира друштво во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето  во сила на 
оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во 
форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО 
Друштво со ограничена одговорност од единечно лице 
ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД.  Висината на 
основачкиот влог во новооснованото друштво треба да 
изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 
30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може 
да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5  од оваа одлука, е должно  во согласност со одредби-
те од Законот за водите („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 
51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 
надоместок  определен висина од вкупно 5.452.500,00  
денари концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 



 Стр. 26 - Бр. 118                                                                                         6 август 2014 
 

19/14)  изнесува 2 % од остварената просечна цена на 
произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат час на прагот од електраната во секоја година 
на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво , од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука,   Концеден-
тот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од 
најповолниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-
ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-
лука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

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

 
Бр. 42-6474/11 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3714. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија‟‟ број 06/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА  ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕ-
ЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА  ЛОКАЦИИ СО РЕ-
ФЕРЕНТЕН БРОЈ 143,144 И 145 НА РЕКА МАРКОВА 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода  за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи во гру-
па на река Маркова  со референтен број 143, 144 и 145,  
согласно Одлуката за започнување на постапка за доде-
лување на концесија за производство на електрична 
енергија од 80 мали хидроелектрични централи бр. 41-
10238/1-13 од 27.1.2014 година  на Конзорциумот сос-
тавен  од Конзорциум Индиго Хидро Енерги Доо со да-
ночен број 01739240438, со седиште Мерано виа Маи-
нардо 28, Болцано Италија, Калкара доо со даночен бр 
04335210755 со седиште на новоли Пиаца Маргарита 
20 Лече, Италија со понуда број 02-6266/23 од 2.6.2014 
година.   

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорци-
умот составен  од Индиго Хидро Енерги Италија и 
Калкара Италија ги исполни условите содржани во Јав-
ниот повик и Тендерската документација и достави нај-
поволна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Маркова 
слив на река Вардар  за производство на електрична 
енергија од мали хидроелектрични централи во група, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија.  

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен  
од Индиго Хидро Енерги Италија и Калкара Италија  е 
должен да   регистрира друштво во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето  во сила на оваа одлука. Регис-
трираното друштво треба да биде во форма на Друш-
тво со ограничена одговорност ДОО Друштво со огра-
ничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Ак-
ционерско друштво АД.  Висината на основачкиот влог 
во новооснованото друштво треба да изнесува од нај-
малку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД 
при што непаричниот влог не може да учествува со по-
веќе од 15% од основната главнина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5  од оваа одлука, е должно  во согласност со одредби-
те од Законот за водите („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 
51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 
надоместок  определен висина од вкупно 14.933.900,00 
денари концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/14)  изнесува 2 % од остварената просечна цена на 
произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат час на прагот од електраната во секоја година 
на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво , од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука,   Концеден-
тот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од 
најповолниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-
ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-
лука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 
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13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-6474/12 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3715. 
Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија‟‟ број 06/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА  ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ  НА ЛОКАЦИЈА СО  

РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 184 НА РЕКА КОНСКА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода  за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи на река 
Конска  со референтен број 184,  согласно Одлуката за 
започнување на постапка за доделување на концесија 
за производство на електрична енергија од 80 мали 
хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 од 
27.1.2014 година на Конзорциумот составен  од ДППУ 
ЏС Актуел Ѓоко дооел експорт-импорт,со ЕМБС 
5112443 со седиште на ул “1632” бр.46 Скопје,  ДПТТС 
ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Скопје, со 
ЕМБС 6437591 со седиште на ул “1632”,бр.46 Скопје, 
со  понуда број 02-6266/24 од 2.6.2014 година   

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорци-
умот составен  од ДППУ ЏС Актуел Ѓоко дооел ек-
спорт-импорт и ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕК-
СПОРТ-ИМПОРТ Скопје ги исполни условите содржа-
ни во Јавниот повик и Тендерската документација и 
достави најповолна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Конска слив 
на река Вардар за производство на електрична енергија 
од мали хидроелектрични централи во група, како што 
е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија.  

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен  
од ДППУ ЏС Актуел Ѓоко дооел експорт-импорт и 
ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ 
Скопје  е должен да   регистрира друштво во рок од 30 
дена од денот на влегувањето  во сила на оваа одлука. 
Регистрираното друштво треба да биде во форма на 
Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со 
ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, 
или Акционерско друштво АД.  Висината на основач-
киот влог во новооснованото друштво треба да изнесу-
ва од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 ев-
ра за АД при што непаричниот влог не може да учес-
твува со повеќе од 15% од основната главнина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5  од оваа одлука, е должно  во согласност со одредби-
те од Законот за водите („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 
51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 
надоместок  определен висина од вкупно 18.718.000,00  
денари концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/14)  изнесува 2 % од остварената просечна цена на 
произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат час на прагот од електраната во секоја година 
на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво , од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука,   Концеден-
тот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од 
најповолниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-
ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-
лука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

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

 
Бр. 42-6474/13 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3716. 
Врз основа на  член 35 од Законот за концесии и 

јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-
публика Македонија‟‟ број 06/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 го-
дина донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА  ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО 
РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 301 НА РЕКА СМИЉАНСКА 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода  за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи во гру-
па на река Смиљанска  со референтен број 301,  соглас-
но Одлуката за започнување на постапка за доделување 
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на концесија за производство на електрична енергија 
од 80 мали хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-
13 од 27.1.2014 година  на на понудувачот Кутаноглу 
Иншаат Ве Тиџарет Аноним Сиркети од Анкара со  ад-
реса Азизије маx. Џиннах џад. Кулоглу сокак бр 31/6  
Чанакала Анкара трговска регистрација  41815, со  по-
нуда број 02-6266/38 од 2.6.2014 година.  

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудува-
чот Кутаноглу Иншаат Ве Тиџарет Аноним Сиркети.  
ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тен-
дерската документација и достави најповолна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Смиљанска 
речен слив Плаваја   за производство на електрична 
енергија од мали хидроелектрични централи во група, 
како што е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 
се доделува за период од 23 години сметано од датумот 
на склучување на договорот за концесија.  

5. Најповолниот понудувач Кутаноглу Иншаат Ве 
Тиџарет Аноним Сиркети е должен да   регистрира 
друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето  во 
сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да 
биде во форма на Друштво со ограничена одговорност 
ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно 
лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД.  Висина-
та на основачкиот влог во новооснованото друштво 
треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, од-
носно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не 
може да учествува со повеќе од 15% од основната глав-
нина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 
5 од оваа одлука, е должно  во согласност со одредбите 
од Законот за водите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 
51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-
вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 
за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 
од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 
надоместок  определен висина од вкупно 21.007.700,00 
денари концесионерот е должен да го плати во рок не 
подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 
концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-
врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 
определување на висината на еднократниот и годишни-
от надоместок за концесија за користење на водата, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/14)  изнесува 2 % од остварената просечна цена на 
произведената електрична енергија за секој произведен 
киловат час на прагот од електраната во секоја година 
на користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 
плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 
претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија од една страна и  новото друштво , од 
друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 
од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-
публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-
ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука,   Концеден-
тот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од 
најповолниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-
ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки 
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-
лука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-
та дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе 
врши Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 

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

 
Бр. 42-6474/14 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3717. 
Врз основа на  член 35 од Законот за концесии и 

јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-
публика Македонија‟‟ број 6/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 
година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  НАЈПОВОЛНА ПОНУДА  ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ  НА ЛОКАЦИЈА СО 
РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 380 НА РЕКА ЗЛИ ДОЛ 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за  корис-

тење на вода  за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи на река 
Зли Дол  на локација со референтен број 380,  согласно 
Одлуката за започнување на постапка за доделување на 
концесија за производство на електрична енергија од 
80 мали хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 
од  27.01.2014 година на понудувачот Кутаноглу Ин-
шаат Ве Тиџарет Аноним Сиркети од Анкара со  адре-
са Азизије маx. Џиннах џад. Кулоглу сокак бр 31/6  Ча-
накала Анкара трговска регистрација  41815, со  пону-
да број 02-6266/38 од 02.06.2014 година.  

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудува-
чот  Кутаноглу Иншаат Ве Тиџарет Аноним Сиркети  
ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тен-
дерската документација и достави најповолна понуда. 

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлу-
ка е користење на вода од водотекот река Зли Дол слив 
на река Колевска   за производство на електрична енер-
гија од мали хидроелектрични централи во група, како 
што е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
4. Концесијата за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука 

се доделува за период од 23 години сметано од датумот 

на склучување на договорот за концесија. 

5. Најповолниот понудувач  Кутаноглу Иншаат Ве 

Тиџарет Аноним Сиркети  е должен да   регистрира 

друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето  во 

сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да 
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биде во форма на Друштво со ограничена одговорност 

ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно 

лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД.  Висина-

та на основачкиот влог во новооснованото друштво 

треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, од-

носно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не 

може да учествува со повеќе од 15% од основната глав-

нина.  

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 

5  од оваа одлука, е должно  во согласност со одредби-

те од Законот за водите („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 

51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишу-

вање на Договорот за концесија,  да  обезбеди дозвола 

за користење на водата. 

7. Надоместокот за доделената концесија се состои 

од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот 

надоместок  определен висина од вкупно 17.980.600,00 

денари концесионерот е должен да го плати во рок не 

подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за 

концесија. 

Годишниот надоместок за концесија за вода ут-

врден согласно Одлуката за утврдување на начинот на 

определување на висината на еднократниот и годишни-

от надоместок за концесија за користење на водата, ( 

Службен Весник на Република Македонија бр. 19/14)  

изнесува 2 % од остварената просечна цена на произве-

дената електрична енергија за секој произведен кило-

ват час на прагот од електраната во секоја година на 

користење.  

Концесионерот е должен годишниот надомест да го 

плати најдоцна до 15 март во тековната година, за 

претходната година. 

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Репуб-

лика Македонија од една страна и  новото друштво , од 

друга страна  ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена 

од денот на влегување во сила  на  оваа  одлука.  

9. Договорот за концесија во име на Владата на Ре-

публика Македонија ќе го склучи министерот за жи-

вотна средина и просторно планирање. 

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни ус-

ловите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука,   Концеден-

тот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од 

најповолниот понудувач од точка 1  на оваа одлука.  

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жал-

ба до Државната комисија за жалби по јавни набавки 

во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-

лука. 

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиска-

та дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе 

врши Министерството за животна средина и просторно 

планирање. 

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-6474/19 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3718. 
Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот 

за концесии и  јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/12)  Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
1.8.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНИ  ЦЕНТРАЛИ ЗА ЛОКАЦИИТЕ СО 
РЕФЕРЕНТНИ БРОЕВИ: 114 НА РЕКА БАЊАН-
СКА, 119 НА РЕКА КУЧЕВИШКА, 120 НА РЕКА 
ПОБИШКА, 164 И 167 НА КАДИНА РЕКА,  53 НА 
РЕКА КОЗИЦА, 54 НА РЕКА ЈУДОВСКА, 365 НА 
РЕКА КРАТОВСКА, 137 ОТЉАНСКА, 170 КИСЕ-
ЛИЧКА, 302 И 303 НА РЕКА СЕРАВА, 305 НА РЕ-
КА РАДОВИЧКА, 394 НА РЕКА МРАМОРЕЧКА, 
361 НА МАЛА РЕКА, 328 НА РЕКА ТРЕБОМИР-
СКА, 354 И 355 НА РЕКА ЦРВУЛЕВСКА, 357 НА 
РЕКА КОЗЈАЧКА, 358 НА РЕКА КОЏА ДЕРЕ, 356 
НА РЕКА ЦРВУЛЕВСКА, 347 НА СЕЛСКА РЕКА, 
323 НА РЕКА ЗАМЕНИЧКА, 253 НА РЕКА ОШ-
ТРИЛСКА, 254 НА РЕКА ЖАБА, 255 НА РЕКА 
БРЕЗОВСКА, 245 НА РЕКА КАМЕНА, 213 НА БЕ-
ЛА РЕКА, 214 НА РЕКА САТОКА, 216 НА РЕКА 
БУТУРИЦА, 227, 228 И 229 ГРАДЕШКА, 233 И 234  

НА БЕЛА РЕКА 
 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за  до-

делување на концесија за  користење на вода  за произ-
водство на електрична енергија со изградба на мали 
хидроелектрични централи на локациите со следните 
референтни броеви: 114 на река Бањанска, 119 на река 
Кучевишка, 120 на река Побишка, 164 и 167 на Кадина 
река,  53 на река Козица, 54 на река Јудовска, 365 на 
река Кратовска, 137 Отљанска, 170 Киселичка, 302 и 
303 на река Серава, 305 на река Радовичка, 394 на река 
Мраморечка, 361 на Мала река, 328 на река Требомир-
ска, 354 и 355 на река Црвулевска, 357 на река Коз-
јачка, 358 на река Коџа Дере, 356 на река Црвулевска, 
347 на Селска река, 323 на река Заменичка, 253 на река 
Оштрилска, 254 на река Жаба, 255 на река Брезовска, 
245 на река Камена, 213 на Бела река, 214 на река Са-
тока, 216 на река Бутурица, 227, 228 и 229 Градешка, 
233 и 234 на Бела река,  спроведена во согласност со  
Одлуката за започнување на постапка за доделување на 
концесија за производство на електрична енергија од 
80 мали хидроелектрични централи бр. 41-10238/1-13 
од 27.1.2014 година. 

2. Постапката за доделување на концесија за корис-
тење на вода за производство на електрична енергија 
со изградба на мали хидроелектрични централи на ло-
кациите од точка 1 на оваа одлука се поништува со ог-
лед дека по  објавениот јавен повик до истекот на ро-
кот за доставување на понуди, не е пристигната ниту 
една понуда.  

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

 
Бр. 42-6474/20 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3719. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОП-

ШТИНА КРАТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристие 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД  3ЛЦД, 7000 лумен Проек-
тор, сериски број: 34801008; 

2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум 
ленс; сериски број 211208 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-рау ДВД Плеер 
БДП3380, сериски број: KG1A1241856043. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на времено користење,без надомест, за период од 2 го-
дини на општина Кратово,а за потребите на Јавната оп-
штинска установа- Дом на културата Лазар Софијанов 
Ц.О. Кратово. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на општина Кратово со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 42-6494/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3720. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОП-

ШТИНА РЕСЕН 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристие 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД  3ЛЦД, 7000 лумен Проек-
тор,   сериски број: 34801010; 

2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум 
ленс; сериски број 211218; 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-рау ДВД Плеер 
БДП3380, сериски број: KG1A1241855618. 

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

на времено користење, без надомест, за период од 2 го-
дини на општина Ресен, а за потребите на Oпштинска 
установа - Дом на културата Драги Тозија - Ресен. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на општина Ресен со кој се уредуваат пра-
вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 42-6494/2 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3721. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ОПШТИНА РАДОВИШ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристие 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД  3ЛЦД, 7000 лумен Проек-
тор, сериски број: 34801009; 

2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум 
ленс; сериски број 211216; 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-рау ДВД Плеер 
БДП3380, сериски број: KG1A1241856019. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на времено користење, без надомест, за период од 2 го-
дини на општина Радовиш, а за потребите на Општин-
ска установа - Центар за култура Ацо Караманов – Ра-
довиш. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на општина Радовиш со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 42-6494/3 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3722. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристие 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД  3ЛЦД, 7000 лумен Проек-
тор, сериски број: 34801014; 

2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум 
ленс; сериски број 211219; 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-рау ДВД Плеер 
БДП3380, сериски број: KG1A1241856069. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на времено користење, без надомест, за период од 2 го-
дини на општина Пробиштип, а за потребите на Оп-
штинска установа Дом на културата Злетовски Рудар – 
Пробиштип. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на општина Пробиштип со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 42-6494/4 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3723. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ЛЕТЕН  

КАМПУС 2014”, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 
 
1. За учество во вежбовната активност „Летен Кам-

пус 2014 (во натамошниот текст:вежбовната актив-
ност), која ќе се одржи во Република Турција, во пери-
одот од 11.8.2014 година до 20.8.2014 година, се испра-
ќаат 4 припадника на Армијата на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Армијата), од кои 1 офи-
цер и 3 питомци на Воената Академија „Генерал Миха-
ило Апостолски“. 

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана 
на припадниците на Армијата ги обезбедува Република 
Турција, а патните трошоци ги обезбедува Министер-
ството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

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

 
Бр. 42-6495/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3724. 
Врз основа на член 20 од Законот за концесии и  

јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 6/12), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, 
донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА  КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕГИОНАЛНО ИНТЕГРИ-
РАНО УПРАВУВАЊЕ  СО  КОМУНАЛЕН ОТПАД  

ВО ПОЛОШКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН 
 

Член 1 
Со ова решение се формира Комисија за спроведу-

вање на постапката за доделување на концесија за ре-
гионално интегрирано управување со комунален отпад 
во Полошкиот плански регион во следниот состав: 

1. Претседател:  
- Арбер Исаку, Министерство за животна средина и 

просторно планирање; 
2. Заменик претседател:  
- Тодор Ѓорговски, Министерство за животна сре-

дина и просторно планирање; 
3. Членови:  
-Ана Каранфилова Мазневска - Министерство за 

животна средина и просторно планирање,  
-Марија Митевска – Министерство за финансии, 
-Улуси Шерифи – Министерство за локална само-

управа, 
-Лиридона Беќири – Министерство за економија, 
-Невзат Бејта – општина Гостивар, 
-Хазби Идризи – општина Боговиње, 
-Фатмир Изаири – општина Желино, 
-Тони Коцески – општина Јегуновце, 
-Теута Арифи – општина Тетово  
4. Заменици членови: 
-Арта Шабани - Министерство за животна средина 

и просторно планирање  
-Наташа Лазаревска – Министерство за финансии 
-Сервет Демири – Министерство за локална само-

управа 
-Авни Калаба – Министерство за економија 
-Пајтим Саити – општина Гостивар 
-Бајрам Кадрија – општина Врапчиште 
-Енвер Пајазити – општина Брвеница 
-Кабир Асани – општина Маврово и Ростуша 
-Фатмир Сахити – општина Тетово. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6463/1 Претседател на Владата 

1 август 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3725. 
Врз основа на член 57 став 1 од Законот за турис-

тичката дејност („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.62/2004, 89/2008, 12/2009, 17/2011, 47/2011, 
53/2011, 123/2012, 164/2013 и 27/2014) и член 9 став 2 
од Законот за таксата за привремен престој („Службен 
весник на Република Македонија” бр.19/1996, 26/2002, 
51/2003, 88/2008 и 17/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година,  
донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2014 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за развој на туризмот за 2014 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/14), 
во делот II точките  1, 2, 3, 4 и 5 се бришат. 

Точките 6 и 7 стануваат точки 1 и 2. 
Точките 8 и 9 се бришат.  
По  точката  2 се додава нова точка 3 која гласи:  
„Обележување на  Старата Скопска Чаршија  како 

културно наследство од особено значење“ и за оваа ак-
тивност предвидени се средства во износ од 
1.900.000,00 денари.“. 

 
II 

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

 
Бр. 42-5963/1 Заменик на претседателот  

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3726. 

Врз основа на член 35 став 4 од Законот за буџетите 
(„Службен Весник на Република Македонија“ бр. 
64/05, бр. 4/08, бр. 103/08, бр. 156/09, бр. 95/10, бр. 
180/11, бр. 171/12), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ 
НА ДОНАЦИИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-
ржината на регистарот на донации. 

 
Член 2 

Регистарот на донации се води во електронска 
форма. 

 
Член 3 

Регистарот на донации ги содржи следните пода-
тоци: 

1.  Општи информации за проектот 
- назив на проектот 
- статус на проектот 
- опис на проектот 
- цели на проектот 
- назив на донаторот на проектот 
- датум на потпишување 
- датум на ефективност 
- датум на затворање 
 - сектор 
- начин на повлекување на донацијата 
- единствен трезорски систем 

- тип на помош 
- вкупен износ 
- имплементатор 
- контакт лице 
2. Информација за корисници на донацијата 
- корисник 
- контакт лице 
3. Прилози 
4. Планирани повлекувања на средства од донато-

рот 
5. Реализирани повлекувања на средства од донато-

рот 
6. Тековни активности: активности кои се реализи-

рани и активности кои се реализираат во месецот за кој 
се пополнува електронскиот образец 

7. Планирани активности: активности кои се плани-
раат за реализација во месецот кој е по месецот за кој 
се пополнува електронскиот образец и 

8. Други податоци поврзани со реализацијата на 
проектот. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 14-10460/4  

11 јули 2014 година Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3727. 
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за сточар-

ството (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 7/08,116/10 и 23/13), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗООТЕХНИЧ-
КИТЕ ДОКУМЕНТИ, КАКО И НАЧИНОТ НА ПО-
ПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ  

НА ЗООТЕХНИЧКИТЕ ДОКУМЕНТИ 
*
 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на зоо-
техничките документи, како и начинот на пополнување 
на обрасците за издавање на зоотехничките документи 
* (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
89/11) по членoт 14 се додава нова глава V и нов член      
14-а кои гласат: 

 
“V СОДРЖИНА НА ЗООТЕХНИЧКИТЕ ДОКУМЕНТ 

ОД ВИДОТ ПЧЕЛИ 
 

Член 14-а 
Содржина на зоотехничкиот документ кој ги придружува  

пчелните матици и пчелните нуклеуси 
 
(1) Зоотехничкиот документ кои ги придружува 

пчелните матици и пчелните нуклеуси ги содржи след-
ните податоци: 

- лого на одобреното одгледувалиште на пчелни ма-
тици; 

- број на зоотехничкиот документ; 
- име и адреса на одобреното одгледувалиште на 

пчелни матици; 

                            
* Овој Правилник не е предмет на усогласување со Европското за-
конодавство 
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- датум и број на решение за упис во регистерот на одгледувалишта на пчелни матици 
- единствен идентификациски број на матицата;  
- подвид-линија на матицата; 
- датум на раѓање на матицата: 
- педигре на матицата; 
- перфоманси на матицата; 
- датум и место на издавање на зоотехничкиот документ за матица и место за печат и 
- име, презиме и потпис на овластено лице 
(2) Формата и содржината на зоотехничкиот документ кој ги придружува пчелните матици и пчелни нуклеуси 

се дадени во Прилог 13 кој е составен дел на овој правилник.” 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија. 
 

Бр. 4374/6                                                                                         Министер за земјоделство, 
15 јули 2014 година шумарство и водостопанство, 

Скопје                                                                                       м-р Михаил Цветков, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3728. 
Судскиот совет на Република Македонија по право-

силно спроведената постапка согласно член 93 став 1 
алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за Судски совет на Република Македонија в.в. 
со член 41 став 2 од Законот за судовите, го објавува 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се разрешува од вршење на судиската функција 

Ангел Диманов, судија на Основниот суд Радовиш по-
ради нестручно и несовесно вршење на судиската фун-
кција од член 74 став 1 алинеја 2 од Законот за судо-
вите. 

 
Бр. 07-1435/1 Судски совет  

 1 август 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3729. 

Врз основа на член 57 и член 77 став 2 и став 6 од 
Законот за преземање на акционерски друштва (“Служ-
бен весник на РМ” број  69/2013 и 188/2013), а во врска 
со член 184, точка а) и г)  од  Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на РМ”  бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 
43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на својата седница одржана на ден 
21.7.2014 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека на лицето Блаже Филипов-

ски, 306 обични акции издадени од Технокомерц АД 
Скопје што претставуваат 1,39 % од вкупниот број на 
обични акции со право на глас издадени од овој изда-
вач, во негова сопственост, не му носат право на глас и 
право на дивиденда, поради нивно стекнување од стра-
на на ова лице заедно со поврзаните лица со него, спро-
тивно на одредбите од член 1 и член 4 од Законот за 
преземање на акционерските друштва ("Службен вес-
ник на Република Македонија" број 4/2002, 37/2002, 
36/2007, 67/10 и 35/11). 

2.  СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на 
ова Решение, да изврши упис на ограничувањата од 
точка 1 на ова решение на сметката за хартии од вред-
ност на лицето Блаже Филиповски. 

3. СЕ ЗАБРАНУВА на акционерското друштво Тех-
нокомерц АД Скопје да врши исплата на дивиденда на 
акциите од точка 1 на ова Решение.  

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА лицето од точка 1 на ова реше-
ние да ги продаде акциите на кои им се ограничува 
правото на глас и дивиденда од точка 1 на ова решение 
во рок не подолг од 6 месеци од денот на правосилнос-
та на истото, а доколку не ги продаде во утврдениот 
рок, продажбата на акциите ќе ја спроведе Комисијата.  

5. Ограничувањата на акциите од точка 1 на ова ре-
шение ќе важат додека истите се во сопственост на ли-
цето Блаже Филиповски. 

6. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување, освен во делот на продажбата 
на акциите од точка 4 на ова решение.  

7. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во “Службен весник на 
РМ”. 

 
Бр. УП1 08-82 Комисија за хартии од вредност 

 21 јули 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

3730. 
Врз основа на член 5, член 9 и член 57 од Законот 

за преземање на акционерски друштва (“Службен вес-
ник на РМ” број  69/2013 и 188/2013), а во врска со 
член 184, точка а) и г)  од  Законот за хартии од вред-
ност (“Службен весник на РМ”  бр. 95/2005, 25/2007, 
7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија на својата седница одржана на ден 21.7.2014 го-
дина, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека на правното лице РАДЕ 

КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје, 2.859 обични акции 
издадени од Агрокуманово АД Куманово што претста-
вуваат 10,0126 % од вкупниот број на обични акции со 
право на глас издадени од овој издавач, во негова соп-
ственост, не му носат право на глас и право на диви-
денда, поради нивно стекнување од страна на ова лице 
заедно со лицата кои дејствувале заеднички со него, 
спротивно на одредбите од член 9 од Законот за презе-
мање на акционерските друштва. 

2.  СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на 
ова Решение, да изврши упис на ограничувањата од 
точка 1 на ова решение на сметката за хартии од вред-
ност на правното лице РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ 
Скопје. 

3. СЕ ЗАБРАНУВА на акционерското друштво 
Агрокуманово АД Куманово да врши исплата на диви-
денда на акциите од точка 1 на ова Решение.  

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА правното лице од точка 1 на 
ова решение да ги продаде акциите на кои им се огра-
ничува правото на глас и дивиденда од точка 1 на ова 
решение во рок не подолг од 6 месеци од денот на пра-
восилноста на истото, а доколку не ги продаде во ут-
врдениот рок, продажбата на акциите ќе ја спроведе 
Комисијата.  

5. Ограничувањата на акциите од точка 1 на ова ре-
шение ќе важат додека истите се во сопственост на 
правното лице РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје. 

6. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување, освен во делот на продажбата 
на акциите од точка 4 на ова решение.  

7. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во “Службен весник на 
РМ”. 

 
Бр. УП1 08-80 Комисија за хартии од вредност 

 21 јули 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

3731. 
Врз основа на член 5, член 9 и член 57 од Законот 

за преземање на акционерски друштва (“Службен вес-
ник на РМ” број  69/2013 и 188/2013), а во врска со 
член 184, точка а) и г)  од  Законот за хартии од вред-
ност (“Службен весник на РМ”  бр. 95/2005, 25/2007, 
7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија на својата седница одржана на ден 21.7.2014 го-
дина, го донесе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА дека на лицето Бобан Максимов-

ски, 1223 обични акции издадени од Агрокуманово АД 
Куманово што претставуваат 4,2831 % од вкупниот 
број на обични акции со право на глас издадени од овој 
издавач, во негова сопственост, не му носат право на 
глас и право на дивиденда, поради нивно стекнување 
од страна на ова лице заедно со лицата кои дејствувале 
заеднички со него, спротивно на одредбите од член 9 
од Законот за преземање на акционерските друштва. 

2.  СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на 
ова Решение, да изврши упис на ограничувањата од 
точка 1 на ова решение на сметката за хартии од вред-
ност на лицето Бобан Максимовски. 

3. СЕ ЗАБРАНУВА на акционерското друштво 
Агрокуманово АД Куманово да врши исплата на диви-
денда на акциите од точка 1 на ова Решение.  

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА лицето од точка 1 на ова реше-
ние да ги продаде акциите на кои им се ограничува 
правото на глас и дивиденда од точка 1 на ова решение 
во рок не подолг од 6 месеци од денот на правосилнос-
та на истото, а доколку не ги продаде во утврдениот 
рок, продажбата на акциите ќе ја спроведе Комисијата.  

5. Ограничувањата на акциите од точка 1 на ова ре-
шение ќе важат додека истите се во сопственост на ли-
цето Бобан Максимовски. 

6. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување, освен во делот на продажбата 
на акциите од точка 4 на ова решение.  

7. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во “Службен весник на 
РМ”. 

 
Бр. УП1 08-81 Комисија за хартии од вредност 

 21 јули 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

3732. 
Врз основа на член 5, член 9 и член 57 од Законот 

за преземање на акционерски друштва (“Службен вес-
ник на РМ” број  69/2013 и 188/2013), а во врска со 
член 184, точка а) и г)  од  Законот за хартии од вред-
ност (“Службен весник на РМ”  бр. 95/2005, 25/2007, 
7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија на својата седница одржана на ден 21.7.2014 го-
дина, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека на правното лице МЕТАЛ-

НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово, 3.164 обични акции 
издадени од Агрокуманово АД Куманово што претста-
вуваат 11,0808 % од вкупниот број на обични акции со 
право на глас издадени од овој издавач, во негова соп-
ственост, не му носат право на глас и право на диви-
денда, поради нивно стекнување од страна на ова лице 
заедно со лицата кои дејствувале заеднички со него, 
спротивно на одредбите од член 9 од Законот за презе-
мање на акционерските друштва. 

2.  СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на 
ова Решение, да изврши упис на ограничувањата од 
точка 1 на ова решение на сметката за хартии од вред-
ност на правното лице МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз 
Куманово. 

3. СЕ ЗАБРАНУВА на акционерското друштво 
Агрокуманово АД Куманово да врши исплата на диви-
денда на акциите од точка 1 на ова Решение.  

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА правното лице од точка 1 на 
ова решение да ги продаде акциите на кои им се огра-
ничува правото на глас и дивиденда од точка 1 на ова 
решение во рок не подолг од 6 месеци од денот на пра-
восилноста на истото, а доколку не ги продаде во ут-
врдениот рок, продажбата на акциите ќе ја спроведе 
Комисијата.  

5. Ограничувањата на акциите од точка 1 на ова реше-
ние ќе важат додека истите се во сопственост на правното 
лице МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово. 

6. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување, освен во делот на продажбата 
на акциите од точка 4 на ова решение.  

7. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во “Службен весник на 
РМ”. 

 
Бр. УП1 08-79 Комисија за хартии од вредност 

 21 јули 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

3733. 
Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 

на член 101 од Законот за хартии од вредност (“Служ-
бен весник на Република Македонија„„, бр.95/2005, 
25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 
и 43/2014) постапувајќи по Барањето на НЛБ Тутунска 
банка АД Скопје-Служба за услуги со хартии од вред-
ност број УП1 08-74 од 23.6.2014 година на седницата 
одржана на ден 21.7.2014 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на Емилија Бр-

љамова, дипломиран економист, за директор на Служ-
бата за услуги со хартии од вредност на НЛБ Тутунска 
банка АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Емилија Брљамова 
за директор на Службата за услуги со хартии од вред-
ност на НЛБ Тутунска банка АД Скопје, се дава за пе-
риод од (4) четири години. 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето Емилија Брљамова од функци-
јата директор на Службата за услуги со хартии од вред-
ност на НЛБ Тутунска банка АД Скопје, со денот на 
одземање на согласноста за именување на директор од 
страна на Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија и во други случаи утврдени со закон. 

  4. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-74 Комисија за хартии од вредност 

 21 јули 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

3734. 
Врз  основа  на  член  154-к став (4) од Законот за 

супервизија на  осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија”  бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 
67/2010, 44/2011, 188/2013 и 43/2014) Советот на eк-
сперти на Агенцијата за супервизија на осигурување, 
на седница одржана на 18.7.2014 година, донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОРНИ-
ТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКАТА И 
ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОСТОРИИ-
ТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА 
ВРШЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРСКИ РАБО-
ТИ И СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РА-
БОТИ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО  

 
I. OПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат просторните ус-
лови и материјално-техничката и информатичката оп-
рема на просториите за полагање на стручниот испит 
за вршење осигурителни брокерски работи и стручниот 
испит за вршење на работи на застапување во осигуру-
вањето  (во натамошниот текст: стручен испит за бро-
кер и стручен испит за застапник) кои треба да ги ис-
полнува правното лице кое го спроведува стручниот 
испит за брокер односно стручниот испит за застапник. 

 
Член 2 

(1) Техничките работи поврзани со организирање и 
спроведување на стручниот испит за брокер односно 
стручниот испит за застапник ги спроведува посебно 
правно лице регистрирано во Централниот регистар на 
Република Македонија. 

(2) Правното лице од став (1) на овој член го избира 
Комисијата за спроведување на стручниот испит за 
брокер односно Комисијата за спроведување на струч-
ниот испит за застапник, формирана од Советот на ек-
сперти на Агенцијата за супервизија на осигурување. 

  
II. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ, МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКА И 
ИНФОРМАТИЧКА  ОПРЕМА НА ИСПИТНИОТ ЦЕНТАР 

 
Член 3 

(1) Правното лице од членот 2 на овој правилник, 
треба во негова сопственост или под закуп, да поседува 
простории и материјално-технички капацитети потреб-
ни за вршење на работите на организирање и спроведу-
вање на стручен испит за брокер и стручен испит за 
застапник. 

(2) Во седиштето на правното лице треба да има две 
специјално опремени простории со информатичка оп-
рема, интернет врска, опрема за снимање на полагање-
то и дисплеј за објавување на резултати со димензии од 
минимум 2x2 метри.  

(3) Секоја просторија одделно треба да биде опре-
мена за минимум 30 кандидати за испит.  

(4) Просториите треба да бидат оперативни секој 
работен ден од понеделник до петок, од 08:00 до 18:00 
часот.  

(5) За време на полагањето на стручниот испит за 
брокер односно стручниот испит за застапник, во прос-
ториите треба да бидат присутни по двајца админис-
тратори обезбедени од страна на правното лице.  

 
Член 4 

(1) Правното лице треба да поседува соодветна ин-
форматичка опрема и софтверска апликација што овоз-
можува воспоставување и водење единствена база на 
податоци за спроведување на стручен испит за брокер 
односно стручен испит за застапник, за документаци-

јата, за стручната анализа и за стручниот надзор на на-
чинот на спроведување на стручниот испит за брокер 
односно стручниот испит за застапник. 

(2) Покрај информатичката опрема и посебната со-
фтверска апликација од ставот (1) на овој член, правно-
то лице треба да поседува и: 

1. пристап за користење на апликацијата на Агенци-
јата за супервизија на осигурување за спроведување на 
електронското полагање на стручен испит за брокер 
односно стручен испит за застапник;  

2. интернет конекција за седиштето на правното ли-
це од минимум 10мб/с, наменета исклучително за елек-
тронското полагање на стручен испит за брокер однос-
но стручен испит за застапник. 

 
Член 5 

Системот кој ќе се користи за полагање на стручен 
испит за брокер односно стручен испит за застапник, 
треба во целост да биде во согласност со важечките за-
конски прописи со кои се регулира предметната мате-
рија, подразбирајќи го и делот на испитни сесии во те-
кот на годината. 

 
III. СОФТВЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОЛАГАЊЕ НА 

СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА БРОКЕР ОДНОСНО 
СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ЗАСТАПНИК 

 
Член 6 

(1) Со софтверот за електронско полагање стручни-
от испит за брокер односно стручниот испит за застап-
ник треба да бидат постигнати следните цели: 

1. Оцена на стручност, компетентност, професио-
налност и етичност на кандидатите за полагање на 
стручниот испит за брокер односно стручниот испит за 
застапник;  и 

2. Ефикасно, економично и транспарентно спрове-
дување на стручниот испит за брокер односно стручни-
от испит за застапник. 

(2) Софтверскиот систем за работа со тестови прет-

ставува релациона база на податоци и збир на повеќе 
различни модули во функција на под-системи. Секој од 
посебните модули во рамките на системот за работа со 
тестови треба да овозможува и реализира негова соод-
ветна функционалност. 

(3) Системот треба да поддржува симултано проце-
сирање на голем број кориснички барања, без притоа 

да постои прекин во неговата работа.   
(4) Системот за работа со тестови треба да е на ма-

кедонски јазик и поддржува латинско и кирилско 
писмо.  

(5) Софтверското решение треба да обезбедува го-

лема сигурност, флексибилност и можност за надград-

ба во иднина и да е заштитено од надворешни упади и 

можност за нерегуларности при решавањето на тесто-

вите.  

(6) Пристапувањето до модулите кои се составен 

дел на софтверското решение од страна на корисници 

со соодветни привилегии треба да се регистрира во со-

одветни логови.  

(7) Софтверското решение треба да овозможува ге-

нерирање сигурносни извештаи за користењето и прис-

тапот до апликацијата врз основа на повеќе различни 

параметри. 
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Член 7 
(1) При подготовка на апликацијата треба да се сле-

дат OWASP препораките за безбедност.  
(2) За целата комуникација треба се користат сигур-

носни протоколи (минимум SSL). 
(3) Комплетната сигурност на системот треба да би-

де обезбедена на софтверско ниво, односно од самиот 
систем. 

(4) Пристапот до централниот сервер треба да е до-
полнително осигурен со користење на листи за пристап 
само од одредени локации (клиентски работни ста-
ници). 

(5) Пристапот до апликацијата треба да е заштитен 
со лозинка. 

(6) Пристапот до базата врз која работи апликација-
та треба да е заштитен со лозинка. 

(7) Лозинките треба да се чуваат на истиот подато-
чен сервер и да се криптирани.  

(8) Апликацијата треба да обезбедува систем за кре-
ирање кориснички профили како комбинација од поз-
нати привилегии.  

(9) Клиентските станици на кои се полага стручни-
от испит за брокер односно стручниот испит за застап-
ник не треба да имаат пристап на Интернет и целиот 
систем треба да е обезбеден од упади од надвор. 

(10) Апликацијата треба да овозможува креирање и 
ажурирање на логови во кои се води евиденција за сите 
дополнувања и промени на податоците со кои работи 
самата апликација.  

(11) За секоја промена на апликацијата треба да се 
води евиденција, вклучувајќи го времето кога е из-
вршена промената, како и податок за лицето со соод-
ветни привилегии кое ја извршило промената односно 
дополнувањето. 

(12) Апликацијата треба да генерира автоматски 
безбедносни извештаи еднаш месечно и мануелно ad-
hock (по потреба) на барање од администратор со соод-
ветни привилегии, каде што ќе се евидентира во кое 
време, од која работна станица и кој пристапил до ап-
ликацијата, како и кои модули од апликацијата биле 
отворени и до кој податок од апликацијата е пристапе-
но во случај на ажурирање на податоците во базата. 

(13) Безбедносните извештаи и логовите треба да се 
заштитени од менување и бришење и пристап до нив 
да имаат само администратори со соодветни привиле-
гии. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 8 

(1) Овој правилник влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”, а ќе започне да се применува од 
9.1.2015 година. 

 
 

Бр. 0201-526/5 
Совет на експерти на 

Агецијата 
18 јули 2014 година Претседател, 

Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 
__________ 

3735. 
Врз основа на членот 158-s, точка 1), членот 154-ц , 

членот 154-џ и членот 154-ш став (3) а во врска со чле-
нот 154-д став (4), членот 154-ж, 154-м став (3), членот 
154-њ став (1) и членот 154-ќ став (2) од Законот за су-
первизија на осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 
67/2010, 44/2011, 188/2013 и 43/2014), Советот на eк-
сперти на Агенцијата за супервизија на осигурување, 
на седница одржана на 18.7.2014 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА  ВРШЕЊЕ ОСИГУ-

РИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот и по-

стапката за спроведување стручен испит за вршење 
осигурително брокерски работи (во натамошниот 
текст: стручен испит за брокер), начинот на бодување 
на првиот и вториот дел од стручниот испит за брокер, 
како и формата и содржината на уверението за поло-
жен стручен испит за брокер. 

 
Член 2 

Стручен испит за брокер може да полага лице кое 
ги исполнува условите од член 138 став (1) точки 1), 4), 
и 5) од Законот за супервизија на осигурување.  

 
Член 3 

(1) Стручниот испит за брокер се спроведува по 
спроведена обука за брокер која ја организира и спро-
ведува Агенцијата за супервизија на осигурување (во 
натамошниот текст: Агенцијата). 

(2) Обуката и стручниот испит за брокер се спрове-
дува врз основа на констатирана потреба од страна на 
Агенцијата, но најмалку еднаш годишно. 

(3) Доколку не се пријават најмалку 5 кандидати, 
Агенцијата може да не ја спроведе обуката за брокер, 
односно испитот за брокер. 

(4) Начинот и постапката на спроведување на обу-
ката за брокер за предметите од Наставната програма 
за полагање стручен испит за брокер го пропишува 
Агенцијата. 

(5) Стручниот испит за брокер се спроведува во рок 
од најмалку 15 дена од денот на завршување на обука-
та за брокер. 

(6) Агенцијата со оглас во дневен печат и на својата 
веб-страница ги известува заинтересираните кандидати 
за времето и местото на одржување на обуката за бро-
кер, односно стручниот испит за брокер. 

 

Стручен испит за брокер 
 

Член 4 
(1) Стручниот испит за брокер се состои од два 

дела: 
1) Прв дел (теоретски дел) со кој се проверува тео-

ретското знаење на кандидатите; и 
2) Втор дел (практичен пример) со кој се проверува 

способноста за примена на законите во практиката. 
(2) Првиот дел од стручниот испит за брокер се по-

лага по предметите: 
1. Основи на управување со ризик и осигурување; 
2. Законска регулатива од областа на осигурување; 
3. Трговско и облигационо право; 
4. Посредување  во осигурување и етички кодекс; 
5. Осигурување на живот; 
6. Неживотно осигурување; 
7. Финансиски аспекти на работењето; 
8. Снимање на ризик и посредување при реализира-

ње на штети; и 



6 август 2014  Бр. 118 - Стр. 39 

 
 

9. Реосигурување. 
(3) Вториот дел од стручниот испит за брокер се 

состои од: 
1) Практичен пример; 
2) Прашања кои кандидатот треба да ги одговори 

врз основа на практичниот пример; и/или 
3) Задачи кои кандидатот треба да ги реши врз ос-

нова на практичниот пример. 
(4) Вториот дел од стручниот испит за брокер се по-

лага за сите предмети од првиот дел од стручниот ис-
пит за брокер. 

(5) Деталната содржина на секој од предметите од 
првиот дел на стручниот испит за брокер е разработена 
во Наставната програма за полагање стручен испит за 
брокер која ја утврдува Агенцијата и во истата се сод-
ржани градивото, прописите и литературата. 

(6) Наставната програма од став (5) на овој член 
Агенцијата ја објавува на нејзината веб- страница. 

 
Прв (теоретски) дел од стручниот испит за брокер 

 
Член 5 

(1) Стручниот испит за брокер започнува со полага-
ње на првиот (теоретски) дел од испитот. 

(2) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за 
брокер се полага писмено, по електронски пат, со одго-
варање на прашања во вид на решавање електронски 
тест на компјутер. 

(3) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за 
брокер содржи вкупно 45 прашања, односно по 5 пра-
шања за секој од предметите од кои се состои Првиот 
дел на стручниот испит за брокер. 

(4) Секое прашање се состои од 5 понудени опции 
за заокружување, од кои една опција е точна, две се 
слични и две не се точни.  

(5) Секој точен одговор на прашање се бодува со 2  
поена, сличните и неточните одговори одговори не се 
бодуваат. 

(6) Кандидатот го положил првиот (теоретски) дел 
од стручниот испит за брокер доколку постигнал нај-
малку 70% од вкупниот број поени, односно доколку 
постигнал најмалку 63 поени. 

(7) На кандидатот за време на полагање на првиот 
(теоретски) дел од стручниот испит за брокер не му се 
дозволува користење закони ниту закони со коментари 
и објаснувања.  

(8) Вкупното времетраење на првиот (теоретски) 
дел од стручниот испит за брокер изнесува 120 минути. 

(9)  Резултатите од полагањето на првиот дел на 
стручниот испит за брокер му се достапни на кандида-
тот веднаш по неговото завршување, на компјутерот на 
кој го полагал испитот. 

 
Втор  дел (практичен пример) од стручниот 

испит за брокер 
 

Член 6 
(1) Вториот дел (практичен пример) од стручниот 

испит за брокер се полага во рок од најмалку 15 дена 
по успешното полагање на првиот (теоретски) дел од 
стручниот испит за брокер. 

(2) Кандидатот кој не го положил првиот (теорет-
ски) дел од стручниот испит за брокер не може да го 
полага вториот дел (практичен пример) од стручниот 
испит за брокер.  

(3) Вториот дел (практичен пример) од стручниот 
испит за брокер се полага писмено со проучување на 9 
практични примери, по еден практичен пример од се-
кој предмет. Секој практичен  пример содржи 1 праша-
ње со 5 понудени опции за заокружување, од кои една 
опција е точна, две се слични и две не се точни. 

(4) Секој точен одговор на прашање се бодува со 10  
поени, сличните и неточните одговори одговори не се 
бодуваат. 

(5) Кандидатот го положил вториот дел (практичен 
пример) од стручниот испит за брокер доколку пости-
гнал најмалку 70% од вкупниот број поени, односно 
доколку постигнал најмалку 63 поени. 

(6) На кандидатот за време на полагање на вториот 
дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер 
му се дозволува единствено користење на закони (без 
коментари и објаснувања) кои во електронска врзија се 
наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага ис-
питот, калкулатор и пенкало. 

(7) Вкупното времетраење на вториот дел (практи-
чен пример) од стручниот испит за брокер изнесува 
120 минути. 

(8)  Резултатите од полагањето на вториот (практи-
чен пример) дел на стручниот испит за брокер му се 
достапни на кандидатот најдоцна во рок од 5 дена од 
денот на полагањето. 

 
Комисија за спроведување на стручниот испит 

за брокер 
 

Член 7 
(1) Прашањата за стручниот испит за брокер ги ве-

рификува Комисија за спроведување на стручниот ис-
пит за брокер (во натамошниот текст: Комисија).  

(2) Комисијата од став (1) на овој член врши и реви-
зија и ажурирање на јавно достапната база на прашања 
за спроведување на стручниот испит за брокер. 

(3)  Комисијата од став (1) на овој член ги разгледу-
ва доставените писмени забелешки од страна на канди-
датите кои не го положиле вториот дел од стручниот 
испит за брокер, како и од кандидатите кои сметаат де-
ка одговорите не им се соодветно бодувани, најдоцна 
во рок од седум дена од денот на приемот на забелеш-
ките и може да направи корекција на бројот на освоени 
поени доколку утврди дека е настаната грешка при бо-
дувањето. 

(4) Комисијата ја формира Советот на експерти на 
Агенцијата. 

(5) Комисијата се состои од 6 члена од кои еден 
претседател, два члена и  тројца заменици членови на 
Комисијата. 

(6) Комисијата по нејзино формирање донесува Де-
ловник со кој се пропишува начинот на работа на Ко-
мисијата. 

 
Постапка за спроведување на стручниот испит  

за брокер 
 

Член 8 
(1) За полагање на стручниот испит за брокер, кан-

дидатот до Агенцијата поднесува барање за полагање 
стручен испит за брокер. 

(2) Со барањето за полагање стручен испит за бро-
кер кандидатот е должен да поднесе докази за исполну-
вање на условите за полагање на стручниот испит за 
брокер пропишани во член 2 од овој правилник. 
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(3) Агенцијата со решение утврдува дали кандида-
тот ги исполнува условите за полагање на стручниот 
испит за брокер. 

(4) Кандидатот на којшто со решение му е одобрено ба-
рањето за полагање на стручниот испиот за брокер, преку 
електронска пошта се известува за времето и местото на 
полагање на стручниот испит најдоцна во рок од 8 дена 
пред полагање на стручниот испит за брокер. 

(5) На кандидатот на којшто со решение му е одобрено 
барањето за полагање на стручниот испиот за брокер мора 
да му се овозожи да го полага стручниот испит за брокер во 
првиот нареден термин од денот на одобреното барање за 
полагање на стручниот испит за брокер. 

(6) Кандидатот е должен во рок од 5 дена од доби-
вањето на  известувањето од став (4) од овој член, пре-
ку електронска пошта да го пријави учеството на 
стручниот испит за брокер. 

(7) Датумот и времето на полагање на испитот се 
објавува на веб-страницата на Агенцијата најмалку 3 
дена пред одржување на стручниот испит за брокер. 

 
Член 9 

(1) Стручниот испит за брокер се полага во просто-
рија за полагање испит, посебно опремена за полагање 
стручен испит за брокер со материјално-техничка и ин-
форматичка опрема, интернет-врска и опрема за снима-
ње на полагањето.  

(2) Полагањето на стручниот испит за брокер се 
снима и во живо се емитува на веб-страницата на 
Агенцијата, а ако поради технички причини снимањето 
се прекине, снимката од целиот испит се поставува на 
веб-страницата на Агенцијата. 

(3)  Во просторијата за полагање на стручниот ис-
пит за брокер, за време на полагање на испитот се при-
сутни двајца овластени претставници од Агенцијата, 
членовите на Комисијата за спроведување на стручни-
от испит за брокер од член 7 став (4) од овој правил-
ник, еден претставник  од Министерството за финан-
сии, еден претставник од Владата на Република Маке-
донија на предлог на Канцеларијата на претседателот 
на Владата на Република Македонија и еден информа-
тичар предложен од Министерството за информатичко 
општество и администрација.  

(4) Просторот и условите за одржување на стручни-
от испит за брокер ги обезбедува посебно правно лице 
со кое Агенцијата склучила договор а коешто ги испол-
нува просторните услови и материјално-техничката и 
информатичката опрема на просториите за полагање на 
испитот кои ги пропишува Агенцијата. 

 
Член 10 

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот ис-
пит за брокер, овластениот претставник од Агенцијата 
го утврдува идентитетот на кандидатот со увид на лич-
на карта или патна исправа. 

(2) На кандидатот за време на полагањето на струч-
ниот испит за брокер не му се дозволува користење мо-
билен телефон, преносни компјутерски уреди и други 
технички и информатички средства, претходно подгот-
вени предмети и слично. 

(3) На кандидатот за време на полагањето на струч-
ниот испит за брокер не му се дозволува да контактира 
со други кандидати или лица, освен со информатича-
рот од членот 9 став (3) од овој правилник, во случај 
доколку има технички проблем со компјутерот. 

(4) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат 

отстранети за пет минути, испитот продолжува, а до-

колку не бидат отстранети во овој рок испитот само за 

тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од нај-

многу три дена од денот на прекинувањето на испитот.  

(5) Ако има проблеми со повеќе од пет комјутери и 

ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути, ис-

питот се прекинува за сите кандидати што го полагаат 

стручниот испит за брокер и ќе се одржи во рок од нај-

многу три дена од денот на прекинувањето на стручни-

от испит за брокер. 

(6) Доколку кандидатот при полагањето на струч-

ниот испит за брокер постапува спротивно од ставови-

те (2), (3), (4) и (5) на овој член, нема да му се дозволи 

натамошно полагање на испитот во таа испитна сесија.  

(7) Во случаите од ставот (6) на овој член, се смета 

дека кандидатот не го положил стручниот испит за 

брокер и истото се констатира во записникот за полага-

ње на стручниот испит за брокер.  

(8) Лицата од членот 9 став (3) од овој правилник, 

за време на полагањето на стручниот испит за брокер 

не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во 

непосредна близина на кандидатот кој го полага струч-

ниот испит за брокер, освен во случај на отстранување 

на технички проблем кога не смеат да се задржуваат 

подолго од пет минути. 

 

Член 11 

(1) На денот на полагањето на стручниот испит за 

брокер претставникот на Агенцијата му дава на канди-

датот пристапен код, односно лозинка, со кој му се 

одобрува пристап во електронскиот систем. 

(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот до-

бива електронски тест за стручниот испит за брокер, 

компјутерски генериран, чија содржина по случаен из-

бор ја одредува софтверот на електронскиот систем, од 

јавно достапната база на прашања. 

(3) Првиот и вториот дел од стручниот испит за 

брокер содржат упатство за начинот на решавање на 

истиот за кое претставникот на Агенцијата дава појас-

нување пред да започне полагањето на стручниот ис-

пит за брокер. 

(4) Електронскиот систем за полагање на стручниот 

испит за брокер не може да дозволи постоење на иден-

тична содржина на електронски тест за првиот дел од 

испитот, односно практичниот пример и прашања 

и/или задачи за вториот дел од стручниот испит за бро-

кер, во една сесија за повеќе од еден кандидат. 

 

Член 12 

(1) Во случај на спреченост на спроведување на 

првиот или вториот дел од стручниот испит за брокер 

поради причини што доведуваат до техничка немож-

ност на функционирање на електронскиот систем, по-

лагањето на стручниот испит за брокер се прекинува. 

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член се 

отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на 

испитот, истиот продолжува веднаш по нивното от-

странување. 

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не 

се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член испи-

тот се презакажува за друг термин. 
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Член 13 
(1) По завршување на стручниот испит за брокер, 

Комисијата составува Записник.  
(2) Записникот го потпишуваат членовите на Коми-

сијата за спроведување на стручниот испит за брокер 
кои присуствувале на спроведување на стручниот ис-
пит за брокер. 

(3) Кандидатот успешно го положил стручниот ис-
пит за брокер доколку остварил најмалку 70% од вкуп-
ниот број предвидени бодови од првиот (теоретски) 
дел  и  најмалку 70% од вкупниот број предвидени бо-

дови од вториот (практичен) дел. 
(4) Кандидатот кој не го положил стручниот испит 

за брокер со првото полагање има право на две повтор-
ни полагања на стручниот испит во рок од 6 месеци од 
денот на завршувањето на обуката за брокер. 

(5) Кандидатот кој три пати едноподруго не го по-
ложил стручниот испит за брокер, го губи правото за 
повторно полагање на стручниот испит за брокер пред-

виден со обуката за брокер. 

 

Уверение за положен стручен испит за брокер 
 

Член 14 
(1) На кандидатот кој успешно го положил стручни-

от испит за брокер, согласно записникот од член 13 

став (1) од овој правилник, Агенцијата му издава Уве-
рение за положен стручен испит за брокер во рок од 30 
дена од денот кога е утврдено дека стручниот испит за 
брокер е положен.  

(2) Уверението за положен стручен испит за брокер 
содржи: 

1. Полно име и презиме на кандидатот; 

2. Година и место на раѓање на кандидатот; 
3. Датумот на полагање на стручниот испит за бро-

кер; 
4. Број и датум на издавање на Уверението за поло-

жен стручен испит за брокер; и 
5. Име, презиме и потпис на Претседателот на Со-

ветот на експерти на Агенција за супервизија на осигу-

рување. 
 

Преодни и завршни одредби 

 
Член 15 

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе започне да се применува еден 

година од денот на влегувањето во сила на Законот за 
изменување и дополнување на Законот за супервизија 
на осигурување („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 188/2013). 

(2) Со започнување на примената на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за условите за стек-
нување со и испитување на стручната подготвеност 

потребна за вршење осигурително брокерски работи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
102/2010, 167/2011).   

 
 

Бр. 0201-526/3 
Совет на експерти на 

Агецијата 
18 јули 2014 година Претседател, 

Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 

3736. 
Врз основа на членот 158-s, точка 1), членот 154-ч, 

членот 154-џ, членот 154-ш став (3) а во врска со чле-
нот 154-д став (4), членот 154-ж, членот 154-м став (3), 
членот 154-њ став (1) и членот 154-ќ став (2) од Зако-
нот за супервизија на осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 
88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013 и 43/2014), Советот 
на eксперти на Агенцијата за супервизија на осигуру-
вање, на седница одржана на 18.7.2014 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ  

НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот и по-

стапката за спроведување стручен испит за вршење ра-
боти на застапување во осигурување (во натамошниот 
текст: стручен испит за застапник), начинот на бодува-
ње на првиот и вториот дел од стручниот испит за зас-
тапник, како и формата и содржината на уверението за 
положен стручен испит за застапник. 

 
Член 2 

Стручен испит за застапник може да полага лице 
кое ги исполнува условите од член 134-в став (2) точки 
2), 3) и 6) од Законот за супервизија на осигурување.  

 
Член 3 

(1) Стручниот испит за застапник се спроведува по 
спроведена обука за застапник која ја организира и 
спроведува Агенцијата за супервизија на осигурување 
(во натамошниот текст: Агенцијата). 

(2) Обуката и стручниот испит за застапник се 
спроведува врз основа на констатирана потреба од 
страна на Агенцијата но најмалку еднаш годишно. 

(3) Доколку не се пријават најмалку 5 кандидати, 
Агенцијата може да не ја спроведе обуката за застап-
ник, односно стручниот испит за застапник. 

(4) Начинот и постапката на спроведување на обу-
ката за застапник за предметите од Наставната програ-
ма за стручен испит за застапник го пропишува 
Агенцијата. 

(5) Стручниот испит за застапник се спроведува во 
рок од најмалку 15 дена од денот на завршување на 
обуката за застапник. 

(6) Агенцијата со оглас во дневен печат и на својата 
веб-страница ги известува заинтересираните кандидати 
за времето и местото на одржување на обуката за зас-
тапник, односно стручниот испит за застапник. 

   
Стручен испит за застапник 

Член 4 
(1) Стручниот испит за застапник се состои од два 

дела: 
1) Прв дел (теоретски дел) со кој се проверува тео-

ретското знаење на кандидатите; и 
2) Втор дел (практичен пример) со кој се проверува 

способноста за примена на законите во практиката. 
(2) Првиот дел од стручниот испит за застапник се 

полага по предметите: 
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1. Основи на управување со ризик и осигурување; 
2. Законска регулатива од областа на осигурување; 
3. Трговско и облигационо право; 
4. Застапување  во осигурување и етички кодекс, 
5. Осигурување на живот; и 
6. Неживотно осигурување. 
(3) Вториот дел од стручниот испит за застапник се 

состои од: 
1) Практичен пример; 
2) Прашања кои кандидатот треба да ги одговори 

врз основа на практичниот пример; и/или 
3) Задачи кои кандидатот треба да ги реши врз ос-

нова на практичниот пример. 
(4) Вториот дел од стручниот испит за застапник се 

полага за сите предмети од првиот дел од стручниот 
испит за застапник. 

(5) Деталната содржина на секој од предметите од 
првиот дел на стручниот испит за застапник е разрабо-
тена во Наставната програма за полагање стручен ис-
пит за застапник која ја утврдува Агенцијата и во иста-
та се содржани градивото, прописите и литературата. 

(6) Наставната програма од став (5) на овој член 
Агенцијата ја објавува на нејзината веб-страница.  

 
Прв (теоретски) дел од стручниот испит  

за застапник 
 

Член 5 
(1) Стручниот испит за застапник започнува со по-

лагање на првиот (теоретски) дел од испитот. 
(2) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за 

застапник се полага писмено, по електронски пат, со 
одговарање на определен број прашања во вид на ре-
шавање на електронски тест на компјутер. 

(3) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за 
застапник содржи вкупно 30 прашања, односно по 5 
прашања за секој од предметите од кои се состои Први-
от дел на стручниот испит за застапник. 

(4) Секое прашање се состои од 5 понудени опции 
за заокружување, од кои една опција е точна, две се 
слични и две не се точни.  

(5) Секој точен одговор на прашање се бодува со 1 
поен, сличните и неточните одговори одговори не се 
бодуваат. 

(6) Кандидатот го положил првиот (теоретски) дел 
од стручниот испит за застапник доколку постигнал 
најмалку 70% од вкупниот број поени, односно докол-
ку постигнал најмалку 21 поен. 

(7) На кандидатот за време на полагање на првиот 
(теоретски) дел од стручниот испит за застапник не му 
се дозволува користење на закони ниту закони со ко-
ментари и објаснувања.  

(8) Вкупното времетраење на  првиот (теоретски) 
дел од стручниот испит за застапник изнесува 120 ми-
нути. 

(9) Резултатите од полагањето на првиот дел на 
стручниот испит за застапник му се достапни на канди-
датот веднаш по неговото завршување, на компјутерот 
на кој го полагал испитот. 

 
Втор  дел (практичен пример) од стручниот испит 

за застапник 
 

Член 6 
(1) Вториот дел (практичен пример) од стручниот 

испит за застапник се полага во рок од најмалку 15 де-
на по успешното полагање на првиот (теоретски) дел 
од стручниот испит. 

(2) Кандидатот кој не го положил првиот (теорет-
ски) дел од стручниот испит за застапник не може да го 
полага вториот дел (практичен пример) од стручниот 
испит за застапник. 

(3) Вториот дел (практичен пример) од стручниот 
испит за застапник се полага писмено со проучување 
на 6 практични примери, по еден практичен пример од 
секој предмет. Секој практичен  пример содржи 1 пра-
шање со 5 понудени опции за заокружување, од кои ед-
на опција е точна, две се слични и две не се точни. 

(4) Секој точен одговор на прашање се бодува со 5 
поени, сличните и неточните одговори одговори не се 
бодуваат. 

(5) Кандидатот го положил вториот дел (практичен 
пример) од стручниот испит за застапник доколку по-
стигнал најмалку 70% од вкупниот број поени, односно 
доколку постигнал најмалку 21 поен. 

(6) На кандидатот за време на полагање на вториот 
дел (практичен пример) од стручниот испит за застап-
ник му се дозволува единствено користење на закони 
(без коментари и објаснувања) кои во електронска 
врзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го 
полага испитот, калкулатор и пенкало. 

(7) Вкупното времетраење на вториот дел (практи-
чен пример) од стручниот испит за застапник изнесува 
120 минути. 

(8)  Резултатите од полагањето на вториот (практи-
чен пример) дел на стручниот испит за застапник му се 
достапни на кандидатот најдоцна во рок од 5 дена од 
денот на полагањето. 

 
Комисија за спроведување на стручниот испит 

за застапник 
 

Член 7 
(1) Прашањата за стручниот испит за застапник ги 

верификува Комисија за спроведување на стручниот 
испит за застапник (во натамошниот текст: Комисија).  

(2) Комисијата од став (1) на овој член врши и реви-
зија и ажурирање на јавно достапната база на прашања 
за спроведување на стручниот испит за застапник. 

(3)  Комисијата од став (1) на овој член ги разгледу-
ва доставените писмени забелешки од страна на канди-
датите кои не го положиле вториот дел од стручниот 
испит за застапник, како и од кандидатите кои сметаат 
дека одговорите не им се соодветно бодувани, најдоцна 
во рок од седум дена од денот на приемот на забелеш-
ките и може да направи корекција на бројот на освоени 
поени доколку утврди дека е настаната грешка при бо-
дувањето. 

(4) Комисијата ја формира Советот на експерти на 
Агенцијата. 

(5) Комисијата се состои од 6 члена од кои еден 
претседател, два члена и  тројца заменици членови на 
Комисијата. 

(6) Комисијата по нејзино формирање донесува Де-
ловник со кој се пропишува начинот на работа на Ко-
мисијата. 

 
Постапка за спроведување на стручниот испит  

за застапник 
 

Член 8 
(1) За полагање на стручниот испит за застапник, 

кандидатот до Агенцијата поднесува барање за полага-
ње стручен испит за застапник. 



6 август 2014  Бр. 118 - Стр. 43 

 
 

(2) Со барањето за полагање стручен испит за зас-
тапник кандидатот е должен да поднесе докази за ис-
полнување на условите за полагање на стручниот ис-
пит за застапник пропишани во член 2 од овој Правил-
ник. 

(3) Агенцијата со решение утврдува дали кандида-
тот ги исполнува условите за полагање на стручниот 
испит за застапник. 

(4) Кандидатот на којшто со решение му е одобрено 
барањето за полагање на стручниот испиот за застап-
ник, преку електронска пошта се известува за времето 
и местото на полагање на стручниот испит за застапник 
најдоцна во рок од 8 дена пред полагање на стручниот 
испит за застапник. 

(5) На кандидатот на којшто со решение му е одоб-
рено барање за полагање на стручниот испиот за зас-
тапник мора да му се овозожи да го полага стручниот 
испит за застапник во првиот нареден термин од денот 
на одобреното барање за полагање на стручниот испит 
за застапник. 

(6) Кандидатот е должен во рок од 5 дена од доби-
вање на известувањето од став (4) од овој член, преку 
електронска пошта, да го пријави учеството на струч-
ниот испит за застапник. 

(7) Даумот и времето на полагање на испитот се об-
јавува на веб-страницата на Агенцијата најмалку 3 дена 
пред одржување на стручниот испит за застапник. 

 
Член 9 

(1) Стручниот испит за застапник се полага во прос-
торија за полагање испит, посебно опремена за полага-
ње стручен испит за застапник со материјално-технич-
ка и информатичка опрема, интернет-врска и опрема за 
снимање на полагањето.  

(2) Полагањето на стручниот испит за застапник се 
снима и во живо се емитува на веб-страницата на 
Агенцијата, а ако поради технички причини снимањето 
се прекине, снимката од целиот испит се поставува на 
веб-страницата на Агенцијата. 

(3)  Во просторијата за полагање на стручниот ис-
пит за застапник, за време на полагање на испитот се 
присутни двајца овластени претставници од Агенци-
јата, членовите на Комисијата за спроведување на 
стручниот испит за застапник од член 7 став (4) од овој 
правилник, еден претставник  од Министерството за 
финансии, еден претставник од Владата на Република 
Македонија на предлог на Канцеларијата на претседа-
телот на Владата на Република Македонија и еден ин-
форматичар предложен од Министерството за инфор-
матичко општество и администрација.  

(4) Просторот и условите за одржување на стручни-
от испит за застапник ги обезбедува посебно правно 
лице со кое Агенцијата склучила договор а коешто ги 
исполнува просторните услови и материјално-технич-
ката и информатичката опрема на просториите за пола-
гање на испитот кои ги пропишува Агенцијата. 

 
Член 10 

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот ис-
пит за застапник, овластениот претставник од Агенци-
јата го утврдува идентитетот на кандидатот со увид на 
лична карта или патна исправа. 

(2) На кандидатот за време на полагањето на струч-
ниот испит за застапник не му се дозволува користење 
мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и дру-
ги технички и информатички средства, претходно под-
готвени предмети и слично. 

(3) На кандидатот за време на полагањето на струч-
ниот испит за застапник не му се дозволува да контак-
тира со други кандидати или лица, освен со информа-
тичарот од членот 6 став (3) од овој правилник, во слу-
чај доколку има технички проблем со компјутерот. 

(4) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат 
отстранети за пет минути, стручниот испит за застап-
ник продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој 
рок стручниот испит за застапник само за тој кандидат 
се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три де-
на од денот на прекинувањето на стручниот испит за 
застапник.  

(5) Ако има проблеми со повеќе од пет комјутери и 
ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути, 
стручниот испит за застапник се прекинува за сите кан-
дидати што го полагаат стручниот испит за застапник и 
ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на 
прекинувањето на стручниот испит за застапник. 

(6) Доколку кандидатот при полагањето на струч-
ниот испит за застапник постапува спротивно од ставо-
вите (2), (3), (4) и (5) на овој член, нема да му се дозво-
ли натамошно полагање на стручниот испит за застап-
ник во таа испитна сесија.  

(7) Во случаите од ставот (6) на овој член, се смета 
дека кандидатот не го положил стручниот испит за зас-
тапник и истото се констатира во записникот за полага-
ње на стручниот испит за застапник. 

(8) Лицата од членот 9 став (3) од овој правилник, 
за време на полагањето на стручниот испит за застап-
ник не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди 
во непосредна близина на кандидатот кој го полага 
стручниот испит за застапник, освен во случај на от-
странување на технички проблем кога не смеат да се 
задржуваат подолго од пет минути. 

 
Член 11 

(1) На денот на полагањето на стручниот испит за 
застапник претставникот на Агенцијата му дава на кан-
дидатот пристапен код, односно лозинка, со кој му се 
одобрува пристап во електронскиот систем. 

(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот до-
бива електронски тест за стручниот испит за застапник, 
компјутерски генериран, чија содржина по случаен из-
бор ја одредува софтверот на електронскиот систем, од 
јавно достапната база на прашања. 

(3) Првиот и вториот дел од стручниот испит за зас-
тапник содржат упатство за начинот на решавање на 
истиот за кое претставникот на Агенцијата дава појас-
нување пред да започне полагањето на стручниот ис-
пит за застапник. 

(4) Електронскиот систем за полагање на стручниот 
испит за застапник не може да дозволи постоење на 
идентична содржина на електронски тест за првиот дел 
од испитот, односно практичниот пример и прашања 
и/или задачи за вториот дел од испитот, во една сесија 
за повеќе од еден кандидат. 

 
Член 12 

(1) Во случај на спреченост на спроведување на 
првиот или вториот дел од стручниот испит за застап-
ник поради причини што доведуваат до техничка не-
можност на функционирање на електронскиот систем, 
полагањето на стручниот испит за застапник се преки-
нува. 
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(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член ќе 
се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на 
стручниот испит за застапник истиот продолжува вед-
наш по нивното отстранување. 

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не 
се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член струч-
ниот испит за застапник се презакажува за друг тер-
мин. 

 
Член 13 

(1) По завршување на стручниот испит за застап-
ник, Комисијата составува записник.  

(2) Записникот го потпишуваат членовите на Коми-
сијата за спроведување на стручниот испит за застап-
ник кои присуствувале на спроведување на стручниот 
испит за застапник. 

(3) Кандидатот успешно го положил стручниот ис-
пит за застапник доколку остварил најмалку 70% од 
вкупниот број предвидени бодови од првиот (теорет-
ски) дел  и  најмалку 70% од вкупниот број предвидени 
бодови од вториот (практичен) дел. 

(4) Кандидатот кој не го положил стручниот испит 
за застапник со првото полагање има право на две пов-
торни полагања на стручниот испит за застапник во 
рок од 6 месеци од денот на завршувањето на обуката. 

(5) Кандидатот кој три пати едноподруго не го по-
ложил стручниот испит за застапник, го губи правото 
за повторно полагање на стручниот испит предвиден со 
обуката. 

 
Уверение за положен стручен испит за застапник 

 
Член 14 

(1) На кандидатот кој успешно го положил стручни-
от испит за застапник, согласно записникот од член 13 
став (1) од овој правилник, Агенцијата му издава Уве-
рение за положен стручен испит за застапник во рок од 
30 дена од денот кога е утврдено дека стручниот испит 
за застапник е положен.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Уверението за положен стручен испит за застап-

ник содржи: 

1. Полно име и презиме на кандидатот; 

2. Година и место на раѓање на кандидатот; 

3. Датумот на полагање на стручниот испит за зас-

тапник; 

4. Број и датум на издавање на Уверението за поло-

жен стручен испит за застапник; и 

5. Име, презиме и потпис на Претседателот на Со-

ветот на експерти на Агенција за супервизија на осигу-

рување. 

 

Преодни и завршни одредби 

 

Член 15 

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе започне да се применува еден 

година од денот на влегувањето во сила на Законот за 

изменување и дополнување на Законот за супервизија 

на осигурување („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 188/2013). 

(2) Со започнување на примената на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за условите за стек-

нување со и испитување на стручната подготвеност 

потребна за вршење работи на застапување во осигуру-

вањето („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 102/2010, 167/2011).   
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