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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

1307. 

Врз основа на член 47, став (6) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 

106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 

120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 

мај 2019 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-

БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИ-

РЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕД-

СТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИ-

НОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Уредбата за поблиските критериуми за дирек-

тните плаќања, корисниците на средствата, максимал-

ните износи и начинот на директните плаќања за 2019 

година („Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр.29/19) во членот 2 став (2)  во табелата по 

подмерката 1.8. се додава нова подмерка 1.8-а  која 

гласи: 

 
  Стр. 
1372. Програма за изменување и допол-

нување на Програмата за финансис-

ка поддршка во земјоделството за 

2019 година......................................... 39 
1373. Програма за изменување и допол-

нување на Програмата за финансис-

ка поддршка на руралниот развој за 

2019 година......................................... 39 
1374. Решение од Комисија за хартии од 

вредност на Република Северна 

Македонија......................................... 40 
1375. Решение за давање одобрение за 

издавање на долгорочни хартии од 

вредност по пат на приватна по-

нуда..................................................... 42 
1376. Одлука за распишување на Јавен 

тендер со јавно наддавање за доде-

лување на одобрение за користење 

на радиофреквенции од радиофрек-

венцискиот опсег 1965-1980/2155-

2170 MНz............................................ 42 
1377. Oдлука од Агенција за електрон-

ски комуникации................................ 45 
1378. Одлука за утврдување на највисо-

ки малопродажни цени на нафтени-

те деривати и горива за транспорт... 46 
 Огласен дел....................................... 1-80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во ставот (3)  во табелата во подмерката 2.15. во 

алинеја 1 зборот „октомври„ се заменува со зборот 
„мај“. 

Алинејата 2 се менува и гласи:  
„- Висината на директните плаќања за заклани 

амортизирани несилки за периодот од 1 октомври 2018 
година до 30 април 2019 година изнесува 125 денари 
по несилка, а висината на директните плаќања за закла-
ни амортизирани несилки во периодот од 1 мај до 30 
септември 2018 година за кои што е исплатена финан-
сиска поддршка за внесена несилка во капацитет  за 
производство за јајца во периодот од 1 февруари до 30 
септември 2017 година изнесува 25 денари по не-
силка.“.  
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Во ставот (4) точка 1) алинејата 1 зборовите „2.1., 
2.4. 2.6., 2.7., 2.9., 2.11., 2.13. и 2.17.“ се заменуваат со 
зборовите „2.1., 2.4. 2.6., 2.7., 2.9., 2.11., 2.13., 2.14., 
2.15., 2.16. и 2.17.“. 

Во алинејата 5 зборовите „2.1., 2.4. 2.6., 2.7., 2.9., 
2.11., 2.13. и 2.17.“ се заменуваат со зборовите „2.1., 
2.4. 2.6., 2.7., 2.9., 2.11., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16. и 2.17.“. 

 
Член 2 

Во членот 4 во точката (1)  зборовите „31 мај“ се за-
менуваат со зборовите „30 јуни“.  

Во точката 3 зборовите „1.7. и 1.9.“ се заменуваат 
со зборовите „1.7., 1.8-а и 1.9.“. 

Во точката 4 во алинејата 1 по зборовите „16 мај 
2019 година“ се додаваат зборовите „како и до 30 јуни 
2019 година“, а зборовите „1 октомври“ се заменуваат 
со зборовите „1 мај“.  

     
Член 3 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-3896/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1308. 
Врз основа на член 42, став (16), а во врска со член 

44 став (3) и став (4) од Законот за минерални сурови-
ни („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 
39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА ДРУГ ВИД МИНЕРАЛНА СУРОВИНА 
– ДИЈАБАЗ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
ТРГОВИЈА И ТРАНСПОРТ МИСА-МГ ДООЕЛ ЕК-
СПОРТ - ИМПОРТ  СКОПЈЕ  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ  

„ГРООТ“, ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и тран-

спорт МИСА-МГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје се 
доделува концесија за експлоатација на друг вид мине-
рална суровина – дијабаз на локалитетот „Гроот“, Оп-
штина Велес, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата и тоа: 

 
Т

Точка 
Координата 

Y 
Координата 

X 
Т-1 7561800 4622200 

Т-2 7561800 4623200 

Т-3 7562250 4623200 

Т-4 7562625 4623000 

Т-5 7562625 4622200 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0.787500 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе изнесува до истекот на времетрае-
њето на доделената концесија согласно Договорот за 
концесија за експлоатација на минерална суровина- ни-

кел на локалитетот „Гроот”, Општина Велес бр.24-
5688/1 од 13.11.2014 година и Договорот за концесија 
за експлоатација на минерална суровина- варовник на 
локалитетот „Гроот”, Општина Велес бр.24-5672/1 од 
13.11.2014 година, заклучно со 2.2.2027 година. 

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

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Северна Маке-
донија, Договорот за концесија ќе го потпише министе-
рот за економија. 

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

 
Бр. 45-211/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1309. 
Врз основа на член 43, став (14) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 21 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-
СОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖ-
НИШТВО, ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОМЕТ И УСЛУГИ 
МИЉА ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ ОРМАН, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 

 
1. На Друштвото за градежништво инженеринг про-

мет и услуги МИЉА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
се доделува концесија за експлоатација на минерална 
суровина – песок и чакал на локалитетот Орман, Оп-
штина Гази Баба, со површина на простор на концесија 
за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно пов-
рзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелата и тоа: 

 

Точка 
Координата 

Y 
Координата 

X 

Т-1 7547424 4645207 
Т-2 7547453 4645136 
Т-3 7547326 4645087 
Т-4 7547262 4645067 
T-5 7547196 4645051 
T-6 7547135 4645032 
T-7 7547113 4645026 
T-8 7547119 4645052 
Т-9 7547120 4645093 

Т-10 7547126 4645137 
Т-11 7547125 4645150 
Т-12 7547136 4645152 
Т-13 7547159 4645145 
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Т-14 7547183 4645133 

Т-15 7547194 4645129 
Т-16 7547212 4645129 
Т-17 7547254 4645141 
Т-18 7547275 4645147 
Т-19 7547302 4645158 
Т-20 7547359 4645179 
Т-21 7547404 4645200 
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 
0,026863 km2. 

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

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

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Северна Маке-
донија, Договорот за концесија ќе го потпише министе-
рот за економија. 

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

 
Бр. 45-312/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1310. 
Врз основа на член 15, став (5) и член 71, став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 
137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), а во врска 
со член 135 од Законот за градежно земјиште („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 
193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 21 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПО-
ГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 
МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА 
ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Северна 
Македонија по пат на непосредна спогодба на правно-
то лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акци-
онерско Друштво за дистрибуција и снабдување со 
електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје на 
ул.„11 Октомври“ бр.9 за градежното земјиште кое 
преставува ГП.8.02 во вкупна површина од 49 м2 и тоа 

дел од КП 3516/1 КО - Пехчево, запишано во Имотен 
лист бр.2811, согласно Извод од Урбанистички план 
вон населено место - Туристички локалитет Равна Река 
Пехчево, донесена со бр.1105-1725/5 од 19.11.2015 го-
дина, плански период 2010-2025 година, одобрен со 
Одлука на Советот на Општина Пехчево бр.07-1426/1 
од 6.9.2013 година, за изградба на електроенергетски 
објект - Трафостаница. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-702/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1311. 
Врз основа на член 15, став (5) и член 71, став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 
137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), а во врска 
со член 135 од Законот за градежно земјиште („Служ-
бен весник на Република Македонија“                                                                    
бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПО-
ГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 
МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА 
ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Северна 
Македонија по пат на непосредна спогодба на правно-
то лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акци-
онерско Друштво за дистрибуција и снабдување со 
електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје на 
ул.11 Октомври бр.9, за градежното земјиште кое прес-
тавува ГП.9.12 во вкупна површина од 49м2 и тоа дел 
од КП.3454/4 со површина од 16м2, дел од КП 
бр.4062/1 со површина од 16м2 КО-Пехчево,како и дел 
од КП бр.1754/37 со површина од 17м2 КО- Пехчево, 
запишани во Имотен лист бр.2811, согласно Извод од 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО-
Туристички локалитет Равна Река Пехчево донесена со 
број 1105-1725/6 од 19.11.2015 година, плански период 
2010-2025 година, одобрен со Одлука на Советот на 
Општина Пехчево бр.07-1426/1 од 6.9.2013 година, за 
изградба електроенергетски објект-Трафостаница. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-703/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
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1312. 
Врз основа на член 47, став (10) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 21 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА  ПРЕНОС НА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ „ПАСИВЕР“, ОПШТИНА ЧУЧЕР САН-
ДЕВО  ОД ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕУРО АКТИВА ДОО ЕК-
СПОРТ - ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ДРУШТВОТО ЗА 
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПРОМЕТ СТЕЕЛ ХОЛДИНГ 

ДОО СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност за пренос на 

концесијата за експлоатација на минералната суровина 
– варовник на локалитетот „Пасивер“, општина Чучер 
Сандево  од Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт - импорт Скопје на 
Друштвото за трговија и услуги ПРОМЕТ СТЕЕЛ 
ХОЛДИНГ ДОО Скопје, доделена со Договор за 
концесија за експлоатација на минерална суровина - 
варовник на локалитетот „Пасивер“, Општина Чучер 
Сандево бр.24-7494/1 од 11.12.2015  година. 

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се прене-
сува на Друштвото за трговија и услуги ПРОМЕТ СТЕ-
ЕЛ ХОЛДИНГ ДОО Скопје, до рокот до кога е склучен 
Договорот за концесија за експлоатација на минерална 
суровина - варовник на локалитетот „Пасивер“, општи-
на Чучер Сандево бр.24-7494/1  од 11.12.2015  година и 
под исти услови под кои е доделена со Договорот за 
концесија на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт - импорт Скопје, 
освен во однос на висината и критериумите за опреде-
лување на надоместокот за концесии за експлоатација 
на минерални суровини, кои ќе се утврдат врз основа 
на Тарифникот за утврдување на висината на надомес-
тоците за издавање на дозволи за вршење на детални 
геолошки истражувања и концесии за експлоатација на 
минерални суровини. 

3. Како почеток на користење на пренесената 
концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за пренос на концеси-
јата. 

4. Надоместокот за давање на согласноста за пренос 
на концесијата во износ од 588.099,00 денари имателот 
на концесијата по извршениот пренос е должен да го 
плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

5. Во име на Владата на Република Северна Маке-
донија, договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го пот-
пише министерот за економија. 

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

 
Бр. 45-847/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1313. 
Врз основа на член 39, став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со ИЗ ЕЛДЕЈ – Соња Јакимовска с.Мус-
тафино Свети Николе за земјоделско земјиште кое се 
наоѓа на КП бр.1058 -дел, место викано Узун мера, ка-
тастарска култура нива, катастарска класа 3, со пов-
ршина од 48780 м2 запишана на Имотен лист бр.600 за 
КО Мустафино вон град. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-
чува за период од пет години сметано од денот на вле-
гувањето во сила на Договорот.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-994/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1314. 
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ЗА СЕЛО ТРКАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕК-
ТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛ-
НИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУ-
ЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕР-
ВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е-ИНФРАС-
ТРУКТУРА  КО ТРКАЊЕ, ОПШТИНА  КОЧАНИ 

  
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план за село Тркање за изградба на 
објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и де-
ловни намени, В-јавни институции, Г-производство, 
дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација,                                
Е-инфраструктура КО Тркање, Општина Кочани. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 120530м2,  
ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 45-1003/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1315. 
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 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 ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г4-СТОВА-
РИШТА  КО  ГЛУВО  БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР  

САНДЕВО 
  

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 објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво 
Бразда, Општина Чучер Сандево. 

 
Член 2 

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

 
Катастарска 
парцела бр. 

Катастарска 
општина 

Викано 
 место 

Катастарска 
култура 

Катастарска 
класа 

1721 Глуво 
Бразда 

Чар ливада 4 

Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:       5171м2                                          

 
Член 3 

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

 
Бр. 45-1006/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1316. 
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 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 ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА                     
Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
КО БОГОВИЊЕ - ВОН Г.Р., ОПШТИНА БОГОВИЊЕ 

  
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувач-
ка индустрија  КО Боговиње- вон г.р., Општина Бого-
виње. 

 
Член 2 

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

 
Катастарска 
парцела бр. 

Катастарска  
општина 

Викано  
место 

Катастарска 
култура 

Катастарска 
класа 

586/3 Боговиње 
вон-г.р. 

Тевоја 
матерјал 

кут 

Нива 3 

587/2 Боговиње 
вон-г.р. 

Тевоја 
матерјал 

кут 

Нива 3 

595/1 Боговиње 
вон-г.р. 

Тевоја 
матерјал 

кут 

Нива 3 

595/2 Боговиње 
вон-г.р. 

Тевоја 
матерјал 

кут 

Нива 3 

Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:           4122м2                                                            

 
Член 3 

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

 
Бр. 45-1009/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________                                                                                                                                    

1317. 
Врз основа на член 39, став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Влатко Николов ул. Ангел Трајчев 
бр.55 Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна 
површина од 96633м2 кое се наоѓа на КП бр.6864/1-
дел, место викано Канда, катастарска култура нива, ка-
тастарска класа 4, со површина од 79206м2 запишана 
на Имотен лист бр.3437 за КО Свети Николе вон град и 
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КП бр.6864/2-дел, место викано Канда, катастарска 
култура нива, катастарска класа 4, со површина од 
17427м2 запишана на Имотен лист бр.3331 за КО Све-
ти Николе вон град. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-
чува во времетраење од пет години сметано од денот 
на влегувањето во сила на Договорот.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-1071/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1318. 
Врз основа на член 39, став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуалниот земјоделец КРИС-
ТАЛ ВАЛ – Валентина Спасова с.Мустафино Свети 
Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина 
од 49003м2 кое се наоѓа  на КП бр.1066, место викано 
Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 2, 
со површина од 4915м2, КП бр.1062, место викано 
Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 3, 
со површина од 9612м2, КП бр.1061, место викано 
Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 2, 
со површина од 20165м2, КП бр.1060, место викано 
Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 3,  
со површина од 9802м2, КП бр.1067-дел, место викано 
Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 2, 
со површина од 335м2 запишани на Имотен лист 
бр.600 за КО Мустафино вон град и КП бр.1332, место 
викано Долни свирикор, катастарска култура нива, ка-
тастарска класа 3, со површина од 4374м2 запишана на 
Имотен лист бр.29 за КО Мустафино вон град. 

 
Член 2 

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

Член 3 
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склу-
чува во времетраење од пет години сметано од денот 
на влегувањето во сила на Договорот.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-1161/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1319. 
Врз основа на член 20, став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 21 мај 2019 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИJA ЗА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „САМАРНИЦА“ ОПШТИНА ПРИЛЕП НА 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И  ТРГОВИЈА  

ВОЛОСТОНЕ ДОО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
1. На Друштвото за производство, услуги и трговија 

Волостоне ДОО Скопје му се проширува концесијата 
за детални геолошки истражувања на минерална суро-
вина – мермер на локалитетот „Самарница“, Општина 
Прилеп, со површина на простор за проширување на 
концесија за детални геолошки истражувања дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата, и тоа: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Површината на просторот на проширувањето на 

концесијата за детални геолошки истражувања од точ-
ка 1 на оваа одлука изнесува П = 0.482123 km2. 

3. Времетраењето за проширувањето на концесија-
та за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа 
одлука е до 30.4.2020 година. 

4. Висината на надоместокот за проширувањето на 
концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определува 
со анекс на Договорот за концесија за детални геолош-
ки истражувања на минерална суровина – мермер на 
локалитетот „Самарница“, Општина Прилеп во соглас-
ност со Тарифникот за утврдување на висината на на-
доместоците за издавање на дозволи и концесии за 
вршење на детални геолошки истражувања и концесии 
за детални геолошки истражувања на минерални суро-
вини. 
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5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа 
одлука ќе се определат со анекс на Договорот. 

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

7. Во име на Владата на Република Северна Маке-
донија, анексот на Договорот ќе го потпише министе-
рот за економија. 

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

         
Бр. 45-1212/1   Претседател на Владата 

21 мај 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1320. 

Врз основа на член 38, став 1, алинеjа 3 од Законот 
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ 

НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 1 
- ДЕМИРХИСАРСКИ“ 

  
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-
реативен риболов на риболовниот ревир „Црна Река 1 - 
Демирхисарски“.  

2. Постапката за доделување на концесија на риби-
те за организирање на рекреативен риболов на рибо-
ловниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува 
со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема дос-
тавено ниту една прифатлива понуда.  

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

 
Бр. 45-1770/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1321. 
Врз основа на член 38, став 1, алинеjа 3 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  
НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ОХРИДСКИ СЛИВ“ 

  
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за 

доделување на концесија на рибите за организирање на 
рекреативен риболов на риболовниот ревир „Охридски 
Слив“.  

2. Постапката за доделување на концесија на 
рибите за организирање на рекреативен риболов на 
риболовниот ревир од точка 1 на оваа одлука се 
поништува со оглед дека за објавениот риболовен 
ревир нема доставено ниту една прифатлива понуда.  

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

 
Бр. 45-1770/2 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1322. 
Врз основа на член 38, став 1, алинеjа 2 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ 

НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА 
МАТКА“ 

  
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-
реативен риболов на рекреативната зона „Акумулација 
Матка“.  

2. Постапката за доделување на концесија на риби-
те за организирање на рекреативен риболов на рекреа-
тивната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува 
со оглед дека за објавената рекреативна зона нема ниту 
една пристигната понуда до истекот на рокот за доста-
вување на понуди.  

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

 
Бр. 45-1770/3 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1323. 
Врз основа на член 38, став 1, алинеjа 2 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  
НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЗЛЕТОВСКА РЕКА“ 

 
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на рибите за организирање на рек-
реативен риболов на риболовниот ревир „Злетовска 
Река“.  

2. Постапката за доделување на концесија на риби-
те за организирање на рекреативен риболов на рибо-
ловниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува 
со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема ниту 
една пристигната понуда до истекот на рокот за доста-
вување на понуди.  
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“.  

 
Бр. 45-1770/4 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1324. 
Врз основа на член 45, став 1 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  
НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ТРЕСКА 1 - КИЧЕВСКИ“ 
 

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 
за организирање на рекреативен риболов на риболов-
ниот ревир „Треска 1 - Кичевски“ на Здружение за лов 
и спортско рекреативен риболов “ЕЛЕН“, Кичево, сог-
ласно Одлуката за започнување на постапка за доделу-
вање на концесија на рибите за организирање на рекре-
ативен риболов на риболовниот ревир „Треска 1 - Ки-
чевски“ бр. 44-5257/1 од 17 јули 2018 година (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.134/18). 

2. Здружението за лов и спортско рекреативен ри-
болов “ЕЛЕН“, Кичево достави понуда со број 14-
10860/21 од 24.12.2018 година. 

3. Здружение за лов и спортско рекреативен рибо-
лов “ЕЛЕН“, Кичево ги исполни условите содржани во 
Јавниот повик и Тендерската документација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Северна Маке-
донија, Договорот за концесија ќе го потпише министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот  на приемот на оваа одлука, во 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 45-1770/5 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

1325. 
Врз основа на член 45, став 1 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  НА  

РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРН ДРИМ 2“ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на риболов-
ниот ревир „Црн Дрим 2“ на Здружение за спортско 
риболовен-ловен клуб ЛОВЏИЈА Струга, согласно Од-
луката за започнување на постапка за доделување на 
концесија на рибите за организирање на рекреативен 
риболов на риболовниот ревир „Црн Дрим 2“ бр.44-
5257/4 од 17 јули 2018 година (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.134/18). 

2. Здружение за спортско риболовен-ловен клуб 
ЛОВЏИЈА Струга достави понуда со број 14-10860/30 
од 24.12.2018 година. 

3. Здружение за спортско риболовен-ловен клуб 
ЛОВЏИЈА Струга ги исполни условите содржани во 
Јавниот повик и Тендерската документација. 

4.   Времетрaењето на доделената концесија на ри-
бите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 15% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Северна Маке-
донија, Договорот за концесија ќе го потпише министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот  на приемот на оваа одлука, во 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 45-1770/6 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1326. 
Врз основа на член 28, став 1 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.6/12, 
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 
2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ  НА РИ-
БОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ 

 
1.  Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за вршење на стопански риболов  на риболовното под-
рачје „Дојранско Езеро“ на Друштво за производство, 
трговија и услуги КОСТРЕШ 2018 ДОО с.Николиќ 
Дојран, согласно Одлуката за започнување на постапка 
за доделување на концесија на рибите за вршење на 
стопански риболов  на риболовното подрачје „Дојран-
ско Езеро“ бр. 44-5257/10 од 17 јули 2018 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.134/18). 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 
КОСТРЕШ 2018 ДОО с. Николиќ Дојран достави пону-
да со број 14-10860/8 од 21.12.2018 година. 

3. Друштвото за производство, трговија и услуги 
КОСТРЕШ 2018 ДОО с. Николиќ Дојран ги исполни 
условите содржани во Јавниот повик и Тендерската до-
кументација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 7.749 000,00 денари за шест 
години, односно 1.291 500,00 денари на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Северна Маке-
донија, Договорот за концесија ќе го потпише министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот  на приемот на оваа одлука, во 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 45-1770/7 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1327. 
Врз основа на член 45, став 1 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,  95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  
НА  РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите 

за организирање на рекреативен риболов на рекреатив-
ната зона „Дојранско Езеро“ на Друштво за производ-
ство, трговија и услуги КОСТРЕШ 2018 ДОО с.Нико-

лиќ Дојран, согласно Одлуката за започнување на по-
стапка за доделување на концесија на рибите за орга-
низирање на рекреативен риболов на рекреативната зо-
на „Дојранско Езеро“ бр. 44-5257/8 од 17 јули 2018 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.134/18). 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 
КОСТРЕШ 2018 ДОО с. Николиќ Дојран достави пону-
да со број 14-10860/7 од 21.12.2018 година. 

3. Друштвото за производство, трговија и услуги 
КОСТРЕШ 2018 ДОО с. Николиќ Дојран ги исполни 
условите содржани во Јавниот повик и Тендерската до-
кументација. 

4. Времетрaењето на доделената концесија на риби-
те од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.   

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 
на оваа одлука изнесува 82% од наплатениот надомес-
ток за вкупно издадените дозволи на годишно ниво. 

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на 
приемот на договорот.  

7. Во име на Владата на Република Северна Маке-
донија, Договорот за концесија ќе го потпише министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.    

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот  на приемот на оваа одлука, во 
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр. 45-1770/8 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1328. 
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за 

земјоделското земјиште (,,Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 
95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 
166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), 
Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 21 мај 2019 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 ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-
ЛЕСНА И  НЕЗАГАДУВАЧКА  ИНДУСТРИЈА  КО 

КОРЕШНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувач-
ка индустрија КО Корешница, Општина Демир Капија.        

 
Член 2 

 Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена ги има следните катастарски инди-
кации: 
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Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 45-1806/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1329. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“) бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија“) бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 
РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 2 - ТЕТОВСКИ“ 

 
Член 1 

Со доделување на концесијата на рибите од рибо-
ловниот ревир „Вардар 2 – Тетовски“ за организирање 
рекреативен риболов се овозможува организирање на 
рекреативен риболов на риболовниот ревир за која се 
предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на риболовниот ревир „Вардар 2 - Тетовски“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

Член 3 
Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на риболовниот ревир „Вардар 2 – Тетов-
ски“, кој ги опфаќа водите на реката Вардар и тоа од 
вливот на Улеверичка Река до дрвениот мост во близи-
на на с.Радуша со притоките: Пена, Лешочка Река, Бис-
трица, Босилечка, Габровчица, Љуботенска Река и Го-
ранечка Река, како и сите стоечки води (природни 
езерца, мали и микроакумулации) кои се наоѓаат во 
овој дел на кои може да се организира рекреативен ри-
болов. 
 

Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-
ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-
висок процент како концесиски надоместок на елек-
тронската аукција. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Северна Македони-
ја на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
Законот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр.45-2109/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
          Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1330. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИ-
ЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБО-
ЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 5 – НЕГОТИНСКИ“ 

 
Член 1 

Со доделување на концесијата на рибите од рибо-
ловниот ревир „Вардар 5 – Неготински“ за организира-
ње рекреативен риболов се овозможува организирање 
на рекреативен риболов на риболовниот ревир за која 
се предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на риболовниот ревир „Вардар 5 – Неготин-
ски“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на риболовниот ревир „Вардар 5 – Него-
тински“, кој го опфаќа течението на реката Вардар од 
вливот на Црна Река до браната на термоелектраната 
„Неготино“, вклучително со реките: Ваташка (Луда 
Мара), Слатина, Пепелишка, Брусничка, Дисанска и 
сите останати помали водотеци, како и сите стоечки 
води (мали и микроакумулации) кои се наоѓаат во овој 
дел на кои може да се организира рекреативен риболов. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-
ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-
висок процент како концесиски надоместок на елек-
тронската аукција. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Северна Македони-
ја на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
Законот за рибарство и аквакултура. 

Член 5 
Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.45-2109/2 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
          Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1331. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 
215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство 
и аквакултура („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИ-
ЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБО-
ЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 6 – ДЕМИРКАПИСКИ“ 

 
Член 1 

Со доделување на концесијата на рибите од рибо-
ловниот ревир „Вардар 6 – Демиркаписки“ за органи-
зирање рекреативен риболов се овозможува организи-
рање на рекреативен риболов на риболовниот ревир за 
која се предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на риболовниот ревир „Вардар 6 - Демирка-
писки“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на риболовниот ревир „Вардар 6 – Де-
миркаписки“, кој го опфаќа течението на реката Вар-
дар од браната на термоелектраната „Неготино“ до 
влив на Кованска Река, вклучувајќи ги Стара Река, Ан-
ска Река и останатите помали водотеци, како и целото 
течение на реката Бошава од изворите до вливот во ре-
ката Вардар вклучително и реката Дошница по целото 
течение од изворите до вливот во реката Бошава со си-
те поголеми и помали водотеци како и сите стоечки во-
ди (мали и микроакумулации) кои се наоѓаат во овој 
дел на кои може да се организира рекреативен риболов.  

Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-
ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-
висок процент како концесиски надоместок на елек-
тронската аукција. 
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Член 4 
Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Северна Македони-
ја на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-
конот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр.45-2109/3 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
          Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1332. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 
215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство 
и аквакултура („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРА-
ЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВ-
НИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 1 – ДЕМИРХИСАРСКИ“ 

 
Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рибо-
ловниот ревир „Црн Река 1 – Демирхисарски“ за орга-
низирање рекреативен риболов се овозможува органи-
зирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир 
за која се предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на риболовниот ревир „Црн Река 1 – Демирхи-
сарски“. 

Член 2 
Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите 
за организирање на рекреативен риболов за период 
од шест години на риболовниот ревир „Црна Река 1 
– Демирхисарски“, кој го опфаќа делот на Црна Ре-
ка од изворот до мостот кај с. Бучин (мостот е гра-
ница) со сите притоки на Црна Река во тој дел и 
микроакумулацијата „Стругово“ во Општина Де-
мир Хисар. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-
ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-
висок процент како концесиски надоместок на елек-
тронската аукција. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Северна Македони-
ја на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
Законот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр.45-2109/4 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
          Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1333. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 
215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство 
и аквакултура („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИ-
ЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБО-
ЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 4 – МАРИОВСКИ“ 

 
Член 1 

Со доделување на концесијата на рибите од рибо-
ловниот ревир „Црн Река 4 – Мариовски“ за организи-
рање рекреативен риболов се овозможува организира-
ње на рекреативен риболов на риболовниот ревир за 
која се предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на риболовниот ревир „Црн Река 4 - Мариов-
ски“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на риболовниот ревир „Црна Река 4 - Ма-
риовски“, кој го опфаќа делот на Црна Река два кило-
метри пред вливот на река Сатока во Црна Река до 
влив во вештачкото езеро – акумулација „Тиквеш” со 
сите притоки, како и микроакумулациите на тој дел 
„Кале”, „Дуње”, “Чаниште”  и “Пештани”  (во општина 
Витолишта). 

Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-
ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-
висок процент како концесиски надоместок на елек-
тронската аукција. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Северна Македони-
ја на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
Законот за рибарство и аквакултура. 

Член 5 
Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.45-2109/5 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
          Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1334. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 
215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство 
и аквакултура („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИ-
ЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБО-
ЛОВНИОТ РЕВИР „БРЕГАЛНИЦА - ДЕЛЧЕВСКИ“ 

 
Член 1 

Со доделување на концесијата на рибите од рибо-
ловниот ревир „Брегалница - Делчевски“ за организи-
рање рекреативен риболов се овозможува организира-
ње на рекреативен риболов на риболовниот ревир за 
која се предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на риболовниот ревир “Брегалница - Делчев-
ски“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на риболовниот ревир „Брегалница - Дел-
чевски“, кој го опфаќа делот од реката Брегалница од 
с.Митрашинци до еден километар пред вливот во аку-
мулацијата „Калиманци” вклучувајќи ги сите притоки 
во овој дел од текот на реката Брегалница, како и сите 
стоечки води (мали и микроакумулации) кои се наоѓаат 
во овој дел на кои може да се организира рекреативен 
риболов.  

Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-
ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-
висок процент како концесиски надоместок на елек-
тронската аукција. 
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Член 4 
Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Северна Македони-
ја на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
Законот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр.45-2109/6 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
          Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1335. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 
215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство 
и аквакултура („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЗЛЕТОВСКА РЕКА“ 
 

Член 1 
Со доделување на концесијата на рибите од рибо-

ловниот ревир „Злетовска Река“ за организирање рек-
реативен риболов се овозможува организирање на рек-
реативен риболов на риболовниот ревир за која се 
предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на риболовниот ревир „Злетовска Река“. 

Член 2 
Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на риболовниот ревир „Злетовска Река“ 
која ја опфаќа цела Злетовска Река од браната на аку-
мулацијата „Кнежево” до вливот во реката Брегалница, 
вклучително и сите притоки, акумулацијата „Пишица” 
како и сите стоечки води (мали и микроакумулации) 
кои се наоѓаат во овој дел на кои може да се организи-
ра рекреативен риболов.  

Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-
ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-
висок процент како концесиски надоместок на елек-
тронската аукција. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Северна Македони-
ја на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
Законот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр.45-2109/7 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
          Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1336. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 
215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство 
и аквакултура („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ОХРИДСКИ СЛИВ“ 
 

Член 1 
Со  доделување на концесијата на рибите од рибо-

ловниот ревир „Охридски слив“ за организирање рек-
реативен риболов се овозможува организирање на рек-
реативен риболов на риболовниот ревир за која се 
предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на риболовниот ревир „Охридски слив“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на риболовниот ревир „Охридски слив“, 
кој го опфаќа течението на реките Сатеска, од изворот 
до регулациониот објект северно од с.Волино, Каналот 
на реката Сатеска, од регулациониот објект северно од                         
с.Волино до вливот во Охридкото Езеро, Песочанка 
Река, од изворот до вливот во р. Сатеска, Голема Река, 
од изворот до вливот во реката Сатеска, Матица созда-
дена од водите на изворите во селото Издеглавје и Сла-
тинска река наречена „Поток “, од изворот до вливот 
во реката Сатеска, Матица создадена од водите кои ис-
текуваат од Сини Вирој, од изворот до вливот во Голе-
ма Река, Коселска Река, од изворот до вливот во 
Охридско Езеро, Река Ќерава, од границата со Репуб-
лика Албанија до вливот во Охридско Езеро, сите токо-
ви кои се вливаат во Охридското Езеро, како и вештач-
ките езера - акумулации - Требенишко и Слатинско. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-
ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-
висок процент како концесиски надоместок на елек-
тронската аукција. 

 
 

Член 4 
Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Северна Македони-
ја на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
Законот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.45-2109/8 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
          Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1337. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 21 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА  

РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „СТРУМИЦА 1“ 
 

Член 1 
Со  доделување на концесијата на рибите од рибо-

ловниот ревир „Струмица 1“ за организирање рекреа-
тивен риболов се овозможува организирање на рекреа-
тивен риболов на риболовниот ревир за која се предла-
га доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на риболовниот ревир „Струмица 1“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на риболовниот ревир „Струмица 1“, кој 
го опфаќа делот од реката Струмица од изворишниот 
регион до вливот на реката Турија вклучително и река 
Турија, како и сите притоки во тој дел од текот заедно 
со  малите акумулации („Маркова Брана“, „Дрвошка“ и 
„Иловица“), како и делот на реката Водочица од брана-
та на вештачкото езеро – акумулација Водоча до вли-
вот во реката Струмица. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-
ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-
висок процент како концесиски надоместок на елек-
тронската аукција. 
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Член 4 
Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Северна Македони-
ја на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
Законот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 45-2109/9 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1338. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 21 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА  

РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „СТРУМИЦА 2“ 
 

Член 1 
Со  доделување на концесијата на рибите од рибо-

ловниот ревир „Струмица 2“ за организирање рекреа-
тивен риболов се овозможува организирање на рекреа-
тивен риболов на риболовниот ревир за која се предла-
га доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на риболовниот ревир „Струмица 2“. 

Член 2 
Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на риболовниот ревир „Струмица 2“, кој 
го опфаќа делот од реката Струмица од вливот на река-
та Турија до Македонско-Бугарската граница, заедно 
со Моноспитовско блато, сите притоки и малите аку-
мулации („Новоселка“), а без реката Водочица и нејзи-
ните притоки. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-
ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-
висок процент како концесиски надоместок на елек-
тронската аукција. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Северна Македони-
ја на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
Законот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 45-2109/10 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1339. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 21 мај 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 
РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА МАТКА“  

 
Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рекреа-
тивната зона „Акумулација Матка“ за организирање 
рекреативен риболов се овозможува организирање на 
рекреативен риболов на рекреативната зона за која се 
предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на рекреативната зона „Акумулација 
Матка“ која ја опфаќа целата водена површина на веш-
тачкото езеро – акумулација Матка вклучувајќи го и 
делот на реката Треска кој се наоѓа помеѓу браната 
Света Петка (Матка 2) и вливот во акумулацијата 
Матка. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-
ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-
висок процент како концесиски надоместок на елек-
тронската аукција. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Северна Македони-
ја на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
Законот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 45-2109/11 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1340. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 21 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА  

РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА  
КАЛИМАНЦИ“ 

 
Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рекреа-
тивната зона „Акумулација Калиманци“ за организира-
ње рекреативен риболов се овозможува организирање 
на рекреативен риболов на рекреативната зона за која 
се предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на рекреативната зона „Акумулација Кали-
манци“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на рекреативната зона „Акумулација Ка-
лиманци“ која ја опфаќа целата површина на вештачко-
то езеро – акумулација Калиманци вклучуваќи го делот 
на реката Брегалница во должина од еден километар 
пред вливот во акумулацијата Калиманци, како и Каме-
ничка река. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-
ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-
висок процент како концесиски надоместок на елек-
тронската аукција. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 
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Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Северна Македони-
ја на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
Законот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 45-2109/12 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1341. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 21 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА 
МЛАДОСТ“ 

 
Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рекреа-
тивната зона „Акумулација Младост“ за организирање 
рекреативен риболов се овозможува организирање на 
рекреативен риболов на рекреативната зона за која се 
предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на рекреативната зона „Акумулација Мла-
дост“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

Член 3 
Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на рекреативната зона “Акумулација Мла-
дост“ која ја опфаќа целата површина на вештачкото 
езеро – акумулација Младост од вливот на реката Ото-
вица до браната. 

 Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-
ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-
висок процент како концесиски надоместок на елек-
тронската аукција. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Северна Македони-
ја на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
Законот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 45-2109/13 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1342. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 21 мај 2019 година, донесе 



 Стр. 24 - Бр. 106                                                                                          27 мај 2019 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 
РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИИ  КОНЧЕ 1  

И КОНЧЕ 3“ 
 

Член 1 
Со  доделување на концесијата на рибите од рекреа-

тивната зона „Акумулации Конче 1 и Конче 3“ за орга-
низирање рекреативен риболов се овозможува органи-
зирање на рекреативен риболов на рекреативната зона 
за која се предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на рекреативната зона „Акумулации Конче 1 и 
Конче 3“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на рекреативната зона „Акумулации Кон-
че 1 и Конче 3“ која ја опфаќа целата површина на 
вештачките езера – акумулации Конче 1 и Конче 3. 

 Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-
ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-
висок процент како концесиски надоместок на елек-
тронската аукција. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Северна Македони-
ја на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
Законот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 45-2109/14 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1343. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 21 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИ-
ЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕК-
РЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ТУРИЈА“  

 
Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рекреа-
тивната зона „Акумулација Турија“ за организирање 
рекреативен риболов се овозможува организирање на 
рекреативен риболов на рекреативната зона за која се 
предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на рекреативната зона „Акумулација Турија“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на рекреативната зона „Акумулација Ту-
рија“ кoja ја опфаќа целата површина на вештачкото 
езеро – акумулација Турија. 

 Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-
ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-
висок процент како концесиски надоместок на елек-
тронската аукција. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Северна Македони-
ја на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 
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Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
Законот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр.45-2109/15 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1344. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 21 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИ-
ЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕК-
РЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА РАТЕВО“  

 
Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рекреа-
тивната зона „Акумулација Ратево“ за организирање 
рекреативен риболов се овозможува организирање на 
рекреативен риболов на рекреативната зона за која се 
предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на рекреативната зона „Акумулација Ратево“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на рекреативната зона „Акумулација Ра-
тево“ кoja ја опфаќа целата површина на вештачкото 
езеро – акумулација Ратево од вливот на реките Кле-
палска и Заменичка до браната, вклучувајќи го делот 
на реката Брегалница од изворите до село Митрашинци 
со сите притоки. 

 Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-
ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-
висок процент како концесиски надоместок на елек-
тронската аукција. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Северна Македони-
ја на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
Законот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

 Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр.45-2109/16 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1345. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 21 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИ-
ЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕК-
РЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА  ШПИЛЈЕ“  

 
Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рекреа-
тивната зона „Акумулација Шпилје“ за организирање 
рекреативен риболов се овозможува организирање на 
рекреативен риболов на рекреативната зона за која се 
предлага доделување, согласно оваа одлука. 
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Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на рекреативната зона „Акумулација Шпилје“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на рекреативната зона „Акумулација 
Шпилје“ кoja ја опфаќа целата брегова линија на аку-
мулацијата и приобалниот дел до 50 метри од брегот, 
500 метри низводно од мостот на реката Црн Дрим кој 
се наоѓа северно од хидроцентралата „Глобочица” до 
вливот на реката Радика во акумулацијата Шпилје, 
вклучуваќи го и делот на реката Радика од вливот на 
Гарска Река во Река Радика (м.в. Бошков Мост) до вли-
вот на реката Радика во акумулацијата Шпилје. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-
ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-
висок процент како концесиски надоместок на елек-
тронската аукција. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Северна Македони-
ја на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
Законот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр.45-2109/17 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

1346. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 21 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „КРУШЕВСКА“ 
 

Член 1 
Со  доделување на концесијата на рибите од рекреа-

тивната зона „Крушевска“ за организирање рекреати-
вен риболов се овозможува организирање на рекреати-
вен риболов на рекреативната зона за која се предлага 
доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на рекреативната зона „Крушевска“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на рекреативната зона „Крушевска“ која 
ја сочинуваат акумулациите Крушевско езеро, Борино 
1 и Борино 3. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-
ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-
висок процент како концесиски надоместок на елек-
тронската аукција. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Северна Македони-
ја на предлог на министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство формира Комисија за спроведу-
вање на постапката во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 
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По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
со Законот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр.45-2109/18 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1347. 
Врз основа на член 12, став (4) алинеја 8 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 21 мај 2019 година, донесе 

                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“ НА НАДОМЕСТОЦИ 
ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ 

НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“ 
 

Член 1 
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот 

на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“ 
бр.01-425/1 од 26.2.2019 година, донесен од Управниот 
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони, на седницата, одржана на 26.2.2019 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-2114/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1348. 
Врз основа на член 12, став (4) алинеја 8 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 21 мај 2019 година, донесе 

                    
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“ НА НАДОМЕСТОЦИ 
ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ 

НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“ 
 

Член 1 
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот 

на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“ 

бр.01-425/2 од 26.2.2019 година, донесен од Управниот 
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони, на седницата, одржана на 26.2.2019 година. 

 
Член 2                           

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

 
Бр. 45-2114/2 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1349. 
Врз основа на член 47, став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движни ствари – патнич-

ки моторни возила, сопственост на Република Северна 
Македонија, чиј корисник е Државниот инспекторат за 
градежништво и урбанизам и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Продажбата за секое возило од член 1 на оваа одлу-

ка ќе се изврши поединечно по пат на електронско јав-
но наддавање преку електронскиот систем за јавно над-
давање со кој управува и оперира Министерството за 
финансии – Управа за имотно правни работи, со проце-
нета вредност за секое возило поединечно наведена  во 
член 1 од оваа одлука утврдена согласно со Проценка-
та од Бирото за судски вештачења број: CB V-259/18 од 
7.2.2019 година, која претставува почетна цена за елек-
тронското јавно наддавање. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет-страница: www.e-aukcii.finance. gov.mk. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од обја-
вувањето во „Службен весник на Република Северна 
Македонија“. 

 
      Бр.45-2115/1 Заменик на претседателот 
21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 
 Оливер Спасовски, с.р. 
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1350. 
Врз основа на член 44, став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ  НА  ДВИЖНА СТВАР  НА АСОЦИЈА-
ЦИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЕДУКАЦИЈА И ИС-

ТРАЖУВАЊЕ ХЕРА СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движнaта ствар - товарно моторно возило марка Пежо, 
тип Боксер, со број на шасија VF3YDTMFC12C08760, 
со број на мотор 10TRJA0970620, година на производ-
ство 2016, со регистарска ознака SK 3778 AN, сила на 
моторот 96 kW, работна зафатнина 2198 cm3, со боја на 
каросерија - БЕЛА / 01. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Асоцијацијата за 
здравствена едукација и истражување ХЕРА Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со из-
вршниот директор на Асоцијацијата за здравствена 
едукација и истражување ХЕРА Скопје, со кој се уре-
дуваат  правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-2312/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1351. 
Врз основа на член 11, точка 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/25, 61/15, 39/16, 64/18 и 
35/19), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана на 21 мај 2019 година, донесе 

   
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА 
ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ  ЖЕЛЕЗНИЦИ  

– СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната 

одлука за изменување на Статутот на Јавното претпри-
јатие за железничка инфраструктура Македонски же-
лезници - Скопје бр.0101-1940/3 од 24.4.2019 година, 
донесена од Управниот одбор на ова јавно претприја-
тие, на седницата, одржана на 24.4.2019 година. 

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

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

 
Бр. 45-2504/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1352. 
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНA УР-
БАНИСТИЧКA ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО КЛАСА НА НА-
МЕНА Д-4  МЕМОРИЈАЛЕН ПРОСТОР (ПРА-
ВОСЛАВНИ  ГРОБИШТА)  КО  БРВЕНИЦА  ВОН  

ГРАД, OПШТИНА БРВЕНИЦA 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локалнa урбанистичкa планска документација за 
изградба на објекти со класа на намена Д-4 меморија-
лен простор (православни гробишта) КО Брвеница вон 
град, Општина Брвеница. 

 
Член 2 

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

 
Катастарска 
парцела бр. 

Катастарска 
општина 

Викано 
место 

Катастарска 
култура 

Кататастарска 
класа 

586 Брвеница 
вон град 

Амајлија нива 3 

Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:      8862 м2                                  

 
Член 3 

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

 
Бр. 45-2780/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1353. 
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 година, донесе 
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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 ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕС-
НА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (РИБНИК 
ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА РЕЧНА КАЛИФОРНИСКА 
ПАСТРМКА) КО БЕЛИЦА, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ 

БРОД 
  

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија (рибник за одгледување на речна калифор-
ниска пастрмка) КО Белица, општина Македонски 
Брод. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена ги има следните катастарски инди-
кации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

                                                                           
Бр. 45-2781/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________  

1354. 
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 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 ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕС-

НА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (РИБ-

НИК ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА РЕЧНА КАЛИФОР-

НИСКА ПАСТРМКА)  КО  БЕЛИЦА, ОПШТИНА 

МАКЕДОНСКИ БРОД 

  

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка 

индустрија (рибник за одгледување на речна калифор-

ниска пастрмка) КО Белица, Општина Македонски 

Брод. 

 

Член 2 

  Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од  444 м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-2783/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 

1355. 

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен ре-

гионален развој („Службен весник на Република Маке-

донија“, бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), Влада-

та на Република Северна Македонија, на седницата, од-

ржана на 21 мај 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА 

РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ  ВО 2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Одлуката за доделување средства за финансира-

ње на проекти за развој на планските региони во 2019 

година („Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ бр.77/19), Прилогот се заменува со нов Прилог, 

кој е составен дел на оваа одлука. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-3214/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 



 Стр. 30 - Бр. 106                                                                                          27 мај 2019 
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1356. 
Врз основа на член 50, став 7 од Законот за пожар-

никарството (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НАБАВЕНАТА ПРО-
ТИВПОЖАРНА ОПРЕМА НА ОПШТИНИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се распоредува набавената против-

пожарна опрема на општините, и тоа: 
1. На Општина Гевгелија, а за потребите на терито-

ријалната противпожарна единица на општина Гевге-
лија: 

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни 
несреќиHOLMATRO, со номенклатурен број 3905-
0000-1858-2, 

2. На Општина Кичево, а за потребите на територи-
јалната противпожарна единица на општина Кичево: 

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни 
несреќи HOLMATRO, со номенклатурен број 3905-
0000-1858-2, 

3. На Општина Прилеп, а за потребите на територи-
јалната противпожарна единица на општина Прилеп: 

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни 
несреќи HOLMATRO, со номенклатурен број 3905-
0000-1858-2, 

4. На Општина Струмица, а за потребите на терито-
ријалната противпожарна единица на општина Стру-
мица: 

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни 
несреќи HOLMATRO со номенклатурен број 3905-
0000-1858-2, 

5. На Општина Тетово, а за потребите на територи-
јалната противпожарна единица на општина Тетово: 

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни 
несреќи HOLMATRO со номенклатурен број 3905-
0000-1858-2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-3277/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1357. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 го-
дина донесе 

 
О Д Л У К А 

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

БЕРОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 
движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач 
со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за 
снег) со следните карактеристики: 

- марка: HIDROMEK,  
- модел: HMK 102B,  
- година на производство: 2019,  
- број на мотор: NM75621U316803D, 
- број на шасија: HMK102BKT2B063876, 
- сила на мотор (kw): 74.5 и 
- инвентарен број: 22143. 
 

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

трајно користење, без надоместок на Општина Берово. 
 

Член 3 
Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Берово, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од членот 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-3279/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________                                                                                                                                         

1358. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 
и 140/18), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 21.5.2019 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ДРЖАВЕН 

КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на трај-
но одземен предмет во управна постапка на Државен 
комунален инспекторат, бр.42-11561/15-14 од 8 јануари 
2015 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.5/15). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-3310/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1359. 
Врз основа на член 44, став ( 2) од  Законот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-
ственост и со стварите во општинска сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15,  190/16 и 21/18), Владата на Република 
Северна Македонија,  на седницата, одржана на 21 мај 
2019 година,  донесе                                           
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ПОСЕБНО-
ТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ СО 
ПОСЕБНИ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ 

„СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “ - НОВО СЕЛО 
  

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Aгенција 

за управување со одземен имот му  престанува корис-
тењето на движна ствар - моторно возило, и тоа: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

трајно користење без надомест на Посебното основно 
училиште за ученици со посебни воспитно – образовни 
потреби „Св.Климент Охридски“- Ново Село. 

 
Член 3 

Директорот на Агенцијата за управување со одзе-
мен имот склучува договор со директорот на Посебно-
то основно училиште за ученици со посебни воспитно 
– образовни потреби„ Св.Климент Охридски“- Ново 
Село, со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-3311/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1360. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

РАДОВИШ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 
движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач 
со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за 
снег) со следните карактеристики: 

- марка: HIDROMEK,  
- модел: HMK 102B,  
- година на производство: 2019,  
- број на мотор: NM75621U316815D, 
- број на шасија: HMK102BKV2B063870, 
- сила на мотор (kw): 74.5 и 
- инвентарен број: 22146. 

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

трајно користење, без надоместок на Општина Радо-
виш. 

 
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-
доначалникот на општина Радовиш, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од членот 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-3445/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1361. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 21 мај 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ДЕМИР ХИСАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 
движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач 
со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за 
снег) со следните карактеристики: 

- марка: HIDROMEK,  
- модел: HMK 102B,  
- година на производство: 2019,  
- број на мотор: NM75621U316819D, 
- број на шасија: HMK102BKA2B063868, 
- сила на мотор (kw): 74.5 и 
- инвентарен број: 22147. 
 

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

трајно користење, без надоместок на Општина Демир 
Хисар. 

 
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-
доначалникот на Општина Демир Хисар, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движната ствар од чле-
нот 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-3446/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 



 Стр. 36 - Бр. 106                                                                                          27 мај 2019 
 

1362. 
Врз основа на член 44, став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

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

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

Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ  НА  ДВИЖНА  СТВАР НА ОПШТИНА  

КРИВА ПАЛАНКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач 

со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за 

снег) со следните карактеристики: 

- марка: HIDROMEK,  

- модел: HMK 102B,  

- година на производство: 2019,  

- број на мотор: NM75621U316805D, 

- број на шасија: HMK102BKA2B063871, 

- сила на мотор (kw): 74.5 и 

- инвентарен број: 22145. 

 

Член 2 

Движнaта ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење, без надоместок на Општина Крива 

Паланка. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Крива Паланка, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

членот 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

                                                                                                                                                 

Бр. 45- 3448/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 

1363. 

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

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

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

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

Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 го-

дина донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ  НА  ДВИЖНА  СТВАР НА ОПШТИНА  

МАВРОВО И РОСТУШЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 
движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач 
со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за 
снег) со следните карактеристики: 

- марка: HIDROMEK,  
- модел: HMK 102B,  
- година на производство: 2019,  
- број на мотор: NM75621U316810D, 
- број на шасија: HMK102BKL2B063869, 
- сила на мотор (kw): 74.5 и 
- инвентарен број: 22150. 
 

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

трајно користење, без надоместок на Општина Мавро-
во и Ростуше. 

 
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-
доначалникот на Општина Маврово и Ростуше, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
членот 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-3449/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________                                                                                                                             

1364. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА  УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА 
НА ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКИ ОБЈЕКТИ, ТУРИ-
ЗАМ, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ЛОКАЛИТЕТ НЕ-
ГОРСКИ БАЊИ КО НЕГОРЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на хотелско-туристички објекти, туризам, спорт и 
рекреација локалитет Негорски бањи КО Негорци, Оп-
штина Гевгелија. 
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Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 158191м2 

ги има следните катастарски индикации: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 45-3577/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1365. 
Врз основа на член 44, став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА  СТВАР  НА  МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за управување со одземен имот му престанува користе-
њето на движна ствар – моторно возило и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Министерството за 
транспорт и врски. 

Член 3 
Директорот на Агенцијата за управување со одзе-

мен имот склучува договор со министерот за транспорт 
и врски, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движнaта ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-3871/1 Заменик на претседателот 

   21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1366. 
Врз основа на член 44, став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА  МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за управување со одземен имот му престанува користе-
њето на движна ствар – моторно возило и тоа: 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

трајно користење без надомест на Министерството за 
внатрешни работи. 

 
Член 3 

Директорот на Агенцијата за управување со одзе-
мен имот склучува договор со министерот за внатреш-
ни работи, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движнaта ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-3871/2 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1367. 
Врз основа на член 44, став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 го-
дина, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ – УПРАВА 
ЗА  СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 
за управување со одземен имот му престанува користе-
њето на движна ствар – моторно возило и тоа: 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

трајно користење без надомест на Министерството за 
транспорт и врски - Управа за сигурност во железнич-
киот систем. 

 
Член 3 

Директорот на Агенцијата за управување со одзе-
мен имот склучува договор со директорот на Управата 
за сигурност во железничкиот систем, со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движнaта ствар од член 1 
од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-3871/3 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1368. 
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.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ГЕНЕРАЛЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Генерален секретаријат на Владата на Република 
Северна Македонија бр.09-2086/2 од 21.5.2019 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-3899/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

1369. 
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.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Агенцијата за управување со одземен имот бр.09-
2085/2 од 21.5.2019 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-3899/2 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1370. 
Врз основа на член 15, став (2) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија" бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 
190/16), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со електронско јавно наддавање да се отуѓи гра-

дежно земјиште сопственост на Република Северна 
Македонија кое претставува ГП 1.1 составена од КП 
бр.4510 КО Демир Капија, со површина од 8112м2, за-
пишана во Имотен лист бр.2312, согласно Локална ур-
банистичка документација за изградба на комунална 
супраструктура (фотоволтна централа) на КП бр.4510 
КО Демир Капија со тех.бр.164-1/2014 од јули 2014 до-
дина, одобрена од страна на градоначалникот со Реше-
ние бр.10-149/24 од 7.12.2016 година, за изградба на 
објект од јавен интерес со намена Е2-комунална суп-
раструктура (фотоволтаична централа). 

 
Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе општина Демир Капија 
согласно Одлуката за вршење на работите за распола-
гање со градежно земјиште согласност на Република 
Македонија за Општина Демир Капија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.140/11). 

 
Член 3 

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

 
Бр. 45-8774/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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1371. 
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 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 ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-
ЛЕСНА  И  НЕЗАГАДУВАЧКА  ИНДУСТРИЈА КО  

МИРКОВЦИ, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувач-
ка индустрија КО Мирковци, Општина Чучер Сандево. 

 
Член 2 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 45-2782/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1372. 
Врз основа на член 30, од Законот за извршување 

на Буџетот на Република Македонија за 2019 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.238/18), член 7 став (3) и став (4) од Законот за зем-
јоделство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 
120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), член 51 од Зако-
нот за тутун и тутунски производи („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 
53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 
39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 
106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 66 од За-
конот за сточарството („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО  

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2019 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2019 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.29/19 и 32/19), во делот I во табе-
лата во мерката 2. износот  „1.000.000.000“ се заменува 
со износот „1.000“. 

 
Во мерката 8-а. износот „120.000.000“се заменува 

со износот „95.000.000“.  
 
Во мерката 10. износот „2.829.767.000“ се заменува 

со износот „3.854.766.000“. 
 

II 
Во делот II во табелата по подмерката 1.8. се додава 

нова подмерка 1.8-а. која гласи:  
„ 
 

1.8-а. 
Директни плаќања за произведено и предадено ја-
болко од реколта 2018 година во регистрирани от-
купувачи 

                                                                                                            
“ 

III 
Во делот III во воведната реченица износот 

„1.000.000.000“ се заменува со износот „1.000“. 
 

IV 
Во делот IX-а износот „120.000.000“ се заменува со 

износот „95.000.000“. 
 

V 
Во делот XI износот „2.829.767.000“ се заменува со 

износот „3.854.766.000“. 
 

VI 
Во делот XIV во табелата во мерката 1. по бројот 

„1.6“ се додава бројот „1.8-а“. 
 

VII 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр. 45-3870/1 Заменик на претседателот 
 21 мај 2019 година на Владата на Република 
           Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1373. 
Врз основа на член 29, од Законот за извршување 

на Буџетот на Република Македонија за 2019 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
238/18) и член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 53/16, 
120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА  

РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Програмата за финансиска поддршка на рурал-

ниот развој за 2019 година (,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 23/2019) во делот XXI став (3) во 

алинејата 19 сврзникот „и“ се заменува со точка и за-

пирка. 

 

Во алинејата 20 точката се заменува со сврзникот 

„и“, и се додава нова алинеја 21 која гласи: 

„ - „Sajam Privrede Tešanj“ – Тешањ, Република Бос-

на и Херцеговина.“. 

 

Член 2 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-3893/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1374. 

Врз основа на член 88, став 3 и член 191, од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ 

број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 

13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 

192/2015, 23/2016 и 83/2018) Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија на седни-

цата одржана на ден 17.05.2019 година донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. СЕ НАЛОЖУВА на Македонска берза АД 

Скопје, во рок од 30 дена од денот на приемот на ова 

Решение, да изврши измена на Правилата за тргување 

и тоа: 

- во член 30-а став 8 од Правилата за тргување да 

додаде дека налог по најповолна цена не може да се из-

врши преку вкрстување со налог кој користи групна 

сметка; 

- во член 34 од Правилата за тргување да додаде 

нов вид сметка која ќе се однесува на налози добиени 

од друштвата за управување со инвестициски фондови 

во случај кога вршат работи управување со средства за 

сметка на индивидуален клиент-сопственик на портфо-

лио; 

- да се измени членот 55 од Правилата за тргување 

и истиот да гласи: 

(1) Трансакции со определена хартија од вредност 

можат да се извршуваат по цени што не отстапуваат за 

повеќе од утврден процент (статички лимити) во однос 

на официјалната просечна цена за таа хартија од вред-

ност од претходниот ден на тргување.  

(2) Статичките лимити при тргувањето со одредена 

хартија од вредност која е во режимот на континуира-

но тргување во еден ден на тргување не можат да бидат 

поголеми или помали од 10% во однос на официјална-

та просечна цена за таа хартија од вредност од прет-

ходниот ден на тргување. 

Статичките лимити при тргувањето со одредена 

хартија од вредност која е во режимот на аукциско тр-

гување во еден ден на тргување не можат да бидат по-

големи или помали од 20% во однос на официјалната 

просечна цена за таа хартија од вредност од претходни-

от ден на тргување. 

 (3) Секој последен трговски ден во месецот, Маке-

донската берза ги отстранува ценовните ограничувања 

(статичките лимити) кај хартиите од вредност кои се 

тргуваат во режим на аукциско тргување и со кои не се 

склучиле трансакција/трансакции во минимален износ 

од 300.000 денари во последниот месец (не земајќи ги 

предвид администраторските и системските блок тран-

сакции). 

Тргувањето со определена хартија од вредност кај 

која се отстранети ценовните ограничувања ќе се одви-

ва без ценовни ограничувања се додека со неа не биде 

склучена трансакција/трансакции во вредност над 

100.000 денари (не земајќи ги предвид администратор-

ските и системските блок трансакции). 

Следниот ден на тргување после денот на тргување 

во кој со определена хартија од вредност со која се тр-

гувало со отстранети ценовни ограничувања биде склу-

чена трансакција/трансакции во вредност над 100.000 
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денари (не земајќи ги предвид администраторските и 

системските блок трансакции), тргувањето со таа хар-

тија од вредност продолжува со ценовни ограничувања 

(статички лимити), земајќи ја како основа за ценовните 

ограничувања последната официјална дневна просечна 

цена. 

Одредбите од овој став не се применуваат на харти-

ите од вредност кои се тргуваат на Слободен пазар. 

(4) За хартиите од вредност кои се тргуваат на Сло-

боден пазар во режим на аукциско тргување се приме-

нуваат следните одредби во однос на отстранувањето и 

повторното воспоставување на ценовните ограничу-

вања: 

- Секој последен понеделник во месецот, Македон-

ската берза ги отстранува ценовните ограничувања 

(статичките лимити) кај хартиите од вредност кои се 

тргуваат на Слободен пазар во режим на аукциско тр-

гување и со кои не се склучила ниту една трансакција 

во претходните пет дена на тргување (не земајќи ги 

предвид администраторските и системските блок тран-

сакции). 

- Доколку последниот понеделник во месецот е не-

работен ден, отстранувањето на ценовните ограничува-

ња се врши првиот следен работен ден. 

- Тргувањето со определена хартија од вредност кај 

која се отстранети ценовните ограничувања ќе се одви-

ва без ценовни ограничувања се додека со неа не биде 

склучена трансакција/трансакции во вредност над 

300.000 денари (не земајќи ги предвид администратор-

ските и системските блок трансакции). 

- Следниот ден на тргување после денот на тргува-

ње во кој со определена хартија од вредност со која се 

тргувало со отстранети ценовни ограничувања биде 

склучена трансакција/трансакции во вредност над 

300.000 денари (не земајќи ги предвид администратор-

ските и системските блок трансакции), тргувањето со 

таа хартија од вредност продолжува со ценовни огра-

ничувања (статички лимити), земајќи ја како основа за 

ценовните ограничувања последната официјална днев-

на просечна цена. 

(5) При тргувањето со отстранети ценовни ограни-

чувања (статички лимити) за определена хартија од 

вредност, динамичките лимити за таа хартија од вред-

ност остануваат важечки. 

(6) Еден работен ден пред отстранувањето на це-

новните ограничувања кај определена хартија од вред-

ност, Берзата преку системот за тргување ги известува 

Комисијата за хартии од вредност и членките  на 

Берзата, а јавноста ја известува преку интернет страни-

цата на Берзата. 

 (7) Цената на определена хартија од вредност на 

првиот ден на тргување или до формирање на офици-

јална просечна цена на таа хартија од вредност се фор-

мира слободно, без ценовни ограничувања. Оваа од-

редба се однесува и на хартија од вредност која за прв 

пат се внесува за тргување или на хартија од вредност 

која била суспендирана од тргување најмалку 5 денови 

на тргување. 

 (8) Налозите за тргување со хартии од вредност 

кои гласат на цени поголеми или помали од дозволени-

те ценовни ограничувања во текот на денот, БЕСТ сис-

темот автоматски ги става во неактивна состојба. 

(9) Во одредени ситуации на сериозно пореметува-

ње на пазарот и големи ценовни флуктуации со хартии-

те од вредност, Берзата со одлука на Одборот на дирек-

тори може да воведе дополнителни ценовни ограничу-

вања или да ги отстрани постојните ценовни ограничу-

вања кои се веќе утврдени со Правилата за тргување и 

за тоа ги известува Комисијата за хартии од вредност, 

членките на Берзата и јавноста.“; 

- точка 2.1 став 4 од Анекс 1 Правила за реализаци-

ја на блок трансакции се менува и гласи: 

„Цената на пријавената администраторска блок 

трансакција за акциите со кои се тргува на Официјал-

ниот и Пазарот на акционерски друштва со посебни об-

врски за известување на Берзата не смее да отстапува 

повеќе од - 20%, односно од +40% од пондерираната 

просечна цена на сите трансакции со тие акции на 

Берзата во последните 15 календарски денови, вклучу-

вајќи го и денот на тргување во кој се пријавува блок 

трансакцијата. Доколку со акциите со кои се тргува на 

Официјалниот и Пазарот на акционерски друштва со 

посебни обврски за известување на Берзата, предмет на 

администраторската блок трансакцијата, не се тргувало 

во последните 30 трговски денови, вклучувајќи го и де-

нот на тргување во кој се пријавува блок трансакци-

јата, цената на акциите во администраторската блок 

трансакција се формира слободно.” 

- во точка 2.1 од Анекс 1 Правила за реализација на 

блок трансакции се додава нов став кој гласи: 

„Цената на пријавената администраторска блок 

трансакција за акциите со кои се тргува на Слободниот 

пазар на Берзата не смее да отстапува повеќе од - 20% 

од пондерираната просечна цена на сите трансакции со 
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тие акции на Берзата во последните 15 календарски де-

нови, вклучувајќи го и денот на тргување во кој се при-

јавува блок трансакцијата. Доколку со акциите со кои 

се тргува на Слободниот пазар на Берзата, предмет на 

администраторската блок трансакцијата, не се тргувало 

во последните 15 календарски денови, вклучувајќи го и 

денот на тргување во кој се пријавува блок трансакци-

јата, цената на акциите во администраторската блок 

трансакција се формира слободно”. 

- во точка 3.1 став 2 од Анекс 1 Правила за реализа-

ција на блок трансакции зборовите “најмалку 1.000.000 

денари” се заменуваат со зборовите “најмалку 

2.000.000 денари”. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје 

да ги укине важечките одлуки кои произлегуваат од 

член 55 од Правилата за тргување. 

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје, 

по постапувањето од точка 1 од Решението, да достави 

до Комисијата за хартии од вредност на Република Ма-

кедонија пречистен текст на Правилата за тргување на 

Македонска берза АД Скопје. 

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

вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна  Македонија“. 
 
Број УП1 08-25 Комисија за хартии од вредност 

17 мај 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 

1375. 

Врз основа на член 2, став 1 точка 28, член 9 и член 

27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 

на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 

135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 

и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Северна Македонија, постапувајќи по Барањето 

на Халк Банка АД Скопје поднесено на ден 8.5.2019 го-

дина, на седницата одржана на ден 17.5.2019 година 

донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 

НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 

1. На Халк Банка АД Скопје се дава одобрение за 

издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на 

приватна понуда - шеснаесетта емисија на 59.321 обич-

на акција со вкупен износ на емисијата од 593.210.000 

денари, согласно Одлуката бр.02-10240/7 од 24.4.2019 

година за зголемување на основната главнина  од сред-

ства на Банката со издавање на хартии од вредност по 

пат на приватна понуда со XVI-та емисија на акции, 

донесена од Собранието на акционери на Халк Банка 

АД Скопје. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-

врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 

предвиден со Законот и Одлуката бр.02-10240/7 од 

24.4.2019 година на Халк Банка АД Скопје. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-

на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 

зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 

регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-

те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-

тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-

нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 

во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-

ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-

рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 

вредност на РСМ  да достави доказ дека е извршен 

упис на акциите. 

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

 

УП 1 Број 10-23     Комисија за хартии од вредност 

17 мај 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ 

1376. 

Врз основа на член 24, став 1 алинеја 5 а во врска со 

член 140 од Законот за електронските комуникации 

(„Службен весник на Република Македонија“ број: 

39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), Одлуката за 

утврдување на најниската висина на еднократниот на-

доместок за користење на радиофреквенции за радио-
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фреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MНz, број 

0805-255/6 од 6.2.2019 година, донесена од Директорот 

на Агенцијата за електронски комуникации, („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ број 

76/2019) и Одлуката за давање согласност на Одлуката 

за за утврдување на најниската висина на еднократниот 

надоместок за користење на радиофреквенции за ради-

офреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MНz, 

број 45-859/1 од 5.3.2019 година, донесена од Владата 

на Република Северна Македонија („Службен весник 

на Република Северна Македонија“ број 53/2019), Ди-

ректорот на Агенцијата за електронски комуникации 

на ден 23.5.2019 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР СО ЈАВ-

НО НАДДАВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕ-

НИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ 

ОД  РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ  ОПСЕГ 1965-1980/ 

2155-2170 MНZ 

 

Член 1 

Се распишува јавен тендер со јавно наддавање за 

доделување на одобрение за користење на радиофрек-

венции од радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-

2170 MНz. 

 

Член 2 

Предмет на јавниот тендер со јавно наддавање е до-

делување на едно одобрение за користење на радио-

фреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1965-

1980/2155-2170 MНz за обезбедување на јавни мо-

билни/фиксни комуникациски мрежи (MFCN), вклучу-

вајќи  и IMT системи на цела територија на Република 

Северна Македонија. 

 

Член 3 

(1) Право на учество на јавниот тендер со јавно 

наддавање за доделување на одобрение за користење 

на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука има до-

машно и странско физичко или правно лице кое ќе ја 

подигне Тендерската документација од член 11 на оваа 

одлука и кое ги исполнува следните услови: 

- во последните пет години да не му била изречена 

правосилна пресуда за учество во злосторничка орга-

низација, корупција, измама или перење пари; 

- да не му е изречена споредна казна привремена 

или трајна забрана за вршење на одделна дејност;  

- да не е во постапка на стечај или постапка на лик-

видација;  

- да има платени даноци, придонеси и други јавни 

давачки, освен ако не му е одобрено одложено плаќање 

на даноците,  придонесите или другите јавни давачки 

во согласност со посебните прописи и истите редовно 

ги плаќа; и  

- да не му е изречена прекршочна санкција забрана 

за вршење на професија, дејност или должност, однос-

но привремена забрана за вршење одделна дејност. 

(2) Понудувачот треба да даде писмена изјава дека 

ќе започне да ги користи радиофреквенциите определе-

ни во одобрението за користење на радиофреквенции 

од член 2 на оваа одлука во рок од шест месеци од де-

нот на важноста на одобрението за користење на ради-

офреквенции. 

 

Член 4 

 

Одобрението за користење на радиофреквенции од 

член 2 на оваа одлука се издава за период од 9 години 

со важност од денот на издавање на одобрението и со 

право на продолжување на важноста на одобрението на 

начин утврден во Законот за електронските комуника-

ции. 

 

Член 5 

Критериум за избор на најповолен понудувач за до-

делување на одобрение за користење на радиофрек-

венции од член 2 на оваа одлука е: 

- висината на еднократниот надоместок  за добива-

ње на одобрение за користење на радиофреквенции. 

 

Член 6 

(1) Најнискиот почетен износ на пазарната вред-

ност на радиофреквенциите како еднократен надомес-

ток за добивање на одобрение за користење на радио-

фреквенции од член 2 на оваа одлука изнесува  

7.200.000,00 (седум милиони и двеста илјади) евра. 

(2) Понудувачот кој ќе се квалификува за јавното 

наддавање треба да уплати депозит во висина од 0,1 % 

од почетниот износ на пазарната вредност на радио-

фреквенциите утврден во став 1 на овој член  на сметка 

на Агенцијата за електронски комуникации, најдоцна 

до денот определен за јавно наддавање. 
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(3) Понудувачот кој нема да биде избран за најпо-

волен понудувач во постапката  на јавното наддавање 

уплатениот депозит му се враќа во рок од 5 дена од де-

нот на завршувањето на јавното наддавање а на пону-

дувачот којшто ќе биде избран за најповолен понуду-

вач уплатениот депозит не му се враќа туку истиот ста-

нува составен дел на избраната понудена цена од јав-

ното наддавање. 

(4) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен 

понудувач по спроведеното јавно надавање, понудена-

та цена на еднократниот надоместок за добивање на 

одобрението за користење на радиофреквенции од член 

2 на оваа одлука треба да ја уплати на сметка на Буџе-

тот на Република Северна Македонија во рок од 10 де-

на од денот на приемот на одлуката за избор на најпо-

волен понудувач. 

 

Член 7 

(1) Рокот за доставување на понудите е 35 дена од 

денот на објавување на јавниот тендер во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“. 

(2)  Понудата и придружната документација треба 

да се достават во еден оригинален примерок во писме-

на форма на македонски јазик, а техничките термини 

можат да бидат на англиски јазик и истата треба да би-

де отпечатена на начин на кој што не е можно бришење 

на текстот. Понудата треба да е потпишана и заверена 

од одговорното лице на понудувачот. Понудата не смее 

да содржи никакви измени или додатоци. Доколку по-

стои корекција на одредени грешки, корекцијата треба 

да биде парафирана од одговорното лице на понудува-

чот. 

(3) Понудата се поднесува во затворен  плик. На 

предната страна на надворешниот плик на горниот лев 

агол треба да биде испечатен текст „НЕ ОТВОРАЈ“, 

бројот кој се однесува на тендерот,  а во средината на 

пликот  адресата на која треба да се достави понудата. 

 

Член 8 

(1) Јавното отварање на понудите ќе се изврши во 

просториите на Агенцијата за електронски комуника-

ции на ден 11.7.2019 година во 11:00 часот. 

(2) Претставниците кои ќе присуствуваат на јавното 

отварање на понудите, треба да и предадат на Комиси-

јата за спроведување на јавен тендер писмено овласту-

вање на понудувачот за учество на јавното отворање. 

Член 9 

(1) За да може да се квалификува за јавното надава-

ње понудувачот треба да ги исполни условите од член 

3 на оваа одлука и да достави навремена и комплетна 

понуда согласно инструкциите наведени во тендерска-

та документација. 

(2) Одлуката за избор на понудувачи кои ќе учес-

твуваат  во постапката на јавно наддавање ќе се донесе 

во рок од 7 дена  од денот на јавното отворање на по-

нудите. Во одлуката ќе се утврди местото и времето на 

одржување на јавното наддавање кое што нема да биде 

пократко од 14 дена а подолго од 30 дена од денот на 

донесување на одлуката. 

(3) Одлуката од став 2 на овој член заедно со пока-

ната за учество на јавното наддавање ќе се достави ис-

товремено до сите квалификувани понудувачи во рок 

од три дена од денот на нејзиното донесување. 

 

Член 10 

(1) Јавното наддавање го спроведува претседателот 

или заменикот на претседателот на Комисија за спрове-

дување на јавен тендер со јавно наддавање формирана 

со решение на Директорот на Агенцијата од редот на 

вработените во стручната служба на Агенцијата. 

(2) Јавното наддавање за доделување на одобрение-

то од член 2 на оваа одлука ќе се изврши само доколку 

се квалификуваат најмалку двајца понудувачи. 

(2) Постапката за јавно наддавање ќе биде детално 

прецизирана во Тендерската документација. 

 

Член 11 

Заинтересираните страни може да ја добијат тен-

дерската документација по уплата на износ од 100 евра 

во денарска противредност по среден курс на Народна 

банка на Република Северна Македонија на една од 

сметките на Агенцијата за електронски комуникации 

во Тутунска банка Скопје или Комерцијална банка 

Скопје, и истата ќе може да се подигне во архивата на 

Агенцијата за електронски комуникации секој работен 

ден од 08:30-15:30 часот. 

 

Член 12 

(1) Лица за контакт за кои заинтересираните страни 

можат да добијат дополнителни информации исклучи-

во во писмена форма преку електронска пошта, се ли-

цата вработени во Агенцијата за електронски комуни-

кации: 
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Г-ѓа Дафина Пауновска (за правни прашања) 

e-mail dafina.paunovska@aec.mk или 

г.Игор Бојаџиев (за технички прашања)  

e-mail Igor.Bojadjiev@aec.mk  

(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот 

тендер ќе бидат објавувани анонимно на веб-стра-

ницата на Агенцијата за електронски комуникации, со 

адреса www.aek.mk. 
 

Член 13 

Потребната придружна докумнетација ќе биде поб-

лиску специфицирана во тендерската документација. 

 

Член 14 

(1) Одлуката за избор на најповолен понудувач по 

јавниот тендер со јавно наддавање ќе биде донесено во 

рок од 10 дена од денот на завршување на јавното над-

давање. 

(2) Понудувачите ќе бидат известени за донесената 

одлука по јавниот тендер во рок од  седум дена од де-

нот на нејзиното донесување. 

 

Член 15 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 

објавување во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“. 

 

Бр. 0201-255/13  

23 мај 2019 година Директор, 

Скопје Сашо Димитријоски, с.р. 

__________ 

1377. 

Врз основа на член 106, став 3 од Законот за елек-

тронските комуникации („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 

193/2015, 11/18 и 21/18), а во врска со член 33 став 2 од 

Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со 

универзална услуга („Службен весник на Република 

Македонија“  број 185/2014), Директорот на Агенција-

та за електронски комуникации на ден  3.4.2019 година 

ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

 

I 

Износот на средствата кои операторите на терито-

ријата на Република Македонија кои годишно оствару-

ваат минимум бруто приход од 100.000 евра од обезбе-

дување на јавни електронски комуникациски мрежи 

и/или услуги, треба да го уплатат во компензацискиот 

фонд за универзална услуга за 2019 година, се утврду-

ва во висина од 0,15% од вкупниот приход што го има 

остварено операторот од обезбедување на јавни елек-

тронски комуникациски мрежи и/или услуги во 2018 

година. 

 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Образложение 

 

Согласно член 106 став 3 од Законот за електрон-

ските комуникации од Законот за електронските кому-

никации („Службен весник на Република Македонија“ 

број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/18 и 

21/18), а во врска со член 33 став 2 од Правилникот за 

обезбедување на услугите опфатени со универзална ус-

луга, висината од 0,15% е определена согласно проце-

нетите потребни средства во компензацискиот фонд за 

универзална услуга за 2019 година од кои ќе се врши 

исплата на нето трошоците на давателите на универ-

зална услуга што се пресметуваат како разлика меѓу 

нето трошоците за обезбедување на универзалната ус-

луга и нето трошоците кои давателот на универзална 

услуга би ги имал кога не би бил давател на универзал-

на услуга при што се зема предвид проценетата добив-

ка и нематеријалните поволности што ги има давателот 

на универзална услуга при обезбедувањето на универ-

зална услуга.   

 Висината на средствата за надоместување на нето 

трошоците Агенцијата ги обезбедува од операторите 

кои поседуваат јавни комуникациски мрежи и/ или да-

ваат јавни комуникациски услуги на територијата на 

Република Македонија кои годишно остваруваат мини-

мален бруто приход од 100,000 Евра, согласно членот 

35 од Правилникот за обезбедување на услуги опфате-

ни со универзалната услуга. Износот на средствата за 

2019 година, се утврдува во висина од 0,15% од вкуп-

ниот приход од претходната 2018 година, остварен со 

вршење на работи со јавни комуникациски мрежи 

и/или обезбедување на јавни комуникациски услуги.   
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Врз основа на доставените податоци од оператори-

те за остварениот вкупен годишен приход за 2018 го-

дина, директорот на  Агенцијата за електронски кому-

никации ќе донесе поединечно решение за секој од 

операторите со кое се утврдува точниот износ на сред-

ства што операторот треба да го уплати во компенза-

цискиот фонд за универзална услуга, како и  рокот за 

плаќање.  

Врз основа на горенаведеното, согласно член 106 

став 3 од Законот за електронските комуникации 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/18 и 21/18), а 

во врска со член 33 став 2 од Правилникот за обезбеду-

вање на услугите опфатени со универзална услуга 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

185/2014), Директорот на Агенцијата за електронски 

комуникации ја донесе оваа одлука како во диспозити-

вот. 

 

Бр. 0504-1147/1  

3 април 2019 година Директор, 

Скопје Сашо Димитријоски, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1378. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и 

член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на 

РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр. 

96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на нај-

високи малопродажни цени на одделни нафтени дерива-

ти и горива за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр. 

103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите 

(„Службен весник на РМ“ бр. 32/2001...120/18), Законот 

за данокот на додадена вредност („Службен весник на 

РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ 

бр.98/2019), Законот за животната средина („Службен 

весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начи-

нот на утврдување, пресметување и уплатување на надо-

местокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени 

деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на 

нафтени деривати („Службен весник на РМ“ 

бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика 

и водни услуги на Република Северна Македонија, на 

седницата одржана на 27.5.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-

ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И  

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 

 

Член 1 

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 71,00 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 73,00 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 64,00 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

 53,50 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС     35,964 (денари/килограм) 

 

(2) Трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 

формираат цените на одделни нафтени деривати и го-

рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-

врдени од точката А на став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени формирани 

согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо 

со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 

согласно овој член содржан е данокот на додадена 

вредност согласно Законот за данокот за додадена 

вредност. 

 

Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-

те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 

од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни 

цени, кои изнесуваат: 

   

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 30,787 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 32,608 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 31,972 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

 31,968 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС     28,388 (денари/килограм) 
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Член 3 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, содржан е  и највисокиот на-

доместок за големопродажна маржа во износ од 1,20 

денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазу-

тот М-1 НС. 

  

Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, содржан е надоместокот за 

највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95, 

Еуросупер БС-98 и Еуродизел БС во износ од  4,60 де-

нари/литар, односно во износ од 4,76 денари/литар за 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), со вклучени транспортни тро-

шоци од склад до бензински станици во износ од  0,75  

денари/литар за сите нафтени деривати, со исклучок за 

мазутот М-1 НС. 

 

Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука содржан е надоместокот за 

финансирање на активностите во областа на животната 

средина кои согласно Законот за животната средина го 

плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

 0,040 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС     0,050 (денари/килограм) 

 

 

Член 6 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

 0,300 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС     0,740 (денари/килограм) 

 

 

Член 7 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 21,862 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 21,736 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 15,385 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

 6,320 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС     0,100 (денари/килограм) 

 

 

Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 28.5.2019 го-

дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ и на веб-страницата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија. 

 

Бр. 02-1414/1  

27 мај 2019 година       Заменик претседател, 

Скопје Куштрим Рамадани, с.р. 
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