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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2215. 
Врз основа на член 38-a став 5 од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 19.6.2018 година донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА НАЧИНОТ, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУ-
МИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОД-
ДРШКА НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ АВИОП-
РЕВОЗНИЦИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ ОД КО-
РИСНИЦИТЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА 

 
Член 1 

Во Уредбата за начинот, поблиските критериуми за 
доделување на финансиска поддршка на домашни и 
странски авиопревозници и потребната документација 
која треба да се достави од корисниците на финансис-
ката поддршка („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр.99/2018), во членот 10 во ставот 1 по бројот 
„15“ се додава зборот: „работни“.  

 
Член 2 

Во членот 19 во ставот 1, алинејата 1 се менува и 
гласи:  

„ - барателите на финансиска поддршка е потребно 
да имаат уверение за исполнување на безбедносните 
услови за вршење на јавен воздушен превоз (Air 
Operator Certificate - AOC),“.   

 
Член 3 

Во членот 20 во точката 9, точката на крајот од ре-
ченицата се заменува со сврзникот „и“. 

Точката 10 се брише. 
Точката 11 станува точка 10. 
 

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

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

 
Бр. 44-6115/1 Претседател на Владата 

19 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2216. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 12.6.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА  

ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

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

-  термос за пренос на храна од 55 литри (втора ка-
тегорија)....... 20 парчиња. 

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

на трајно користење без надомест на Министерството 
за правда – Управа за извршување на санкциите. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дирек-
торот на Управата за извршување на санкциите, со кој 
ќе се уредат 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 
Македонија“. 

 
Бр. 44-4543/1     Заменик на претседателот 

12 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

                                             м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

2217. 
Врз основа на член 11 точка 5 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, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 19.6.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА 
ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА СУРОВА ВОДА НАМЕ-
НЕТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 
ОД РЕГИОНАЛНИОТ ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИС-
ТЕМ СТУДЕНЧИЦА КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот 

за  висината на цената на сурова вода наменета за во-
доснабдување на населението од Регионалниот водос-
набдителен систем Студенчица кон корисниците на 
Јавното претпријатие ,,Студенчица“ Кичево, бр.02-
758/1-2 од 25.4.2018 година, донесен од Управниот од-
бор на Јавното претпријатие ,,Студенчица“ Кичево,  на 
седницата, одржана на 25.4.2018 година.  

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

 
Бр. 44-4665/1 Претседател на Владата 

19 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
 

2218. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
12.6.2018 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „5 TORRI 2018“,  

ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 
 
1. За учество во вежбовната активност „5 TORRI 

2018“, (во натамошниот текст: вежбовната активност), 
која ќе се одржи во Република Италија во периодот од 
10-31 јули 2018 година, се испраќаат 4 (четири) при-
падници на Армијата на Република Македонија (во на-
тамошниот текст: Армијата). 
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2. Финансиските трошоци за транспорт, сместу-
вање, исхрана и дневниците за службено патување на 
припадниците на Армијата ги обезбедува Министер-
ството за одбрана. 

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

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

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

 
Бр. 44-5185/1     Заменик на претседателот 

12 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

                                          м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

2219. 
Врз основа на член 23 став (1) од Законот за 

користење и располагање со стварите во државна 
сопственост и со стварите во општинска сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 19.6.2018 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО 
ТЕТОВО 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на недвижни ствари, 
сопственост на Република Македонија, корисник 
Министерство за финансии, кои се наоѓаат на КП 
бр.5578 на м.в.„Кљуково“, запишани во Имотен лист 
бр.35084 за КО Тетово-2 и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда-деловна зграда вон 
стопанство, влез бр.1, кат 1 во површина од 503 м2; 

- зграда 1, намена на зграда-деловна зграда вон 
стопанство, влез бр.1, кат ПО во површина од 502 м2; 

- зграда 1, намена на зграда-деловна зграда вон 
стопанство, влез бр.1, кат ПР во површина од 502 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда-лоѓии, балкони и 
тераси, влез бр.1, кат ПР во површина од 10 м2. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 
оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно 
наддавање, преку електронски систем за јавно 
наддавање со кој управува и оперира Министерството 
за финансии – Управа за имотно правни работи, со 
проценета вредност утврдена согласно Процената од 
Бирото за судски вештачења број СВ V-106/17 од 
15.2.2018 година, во која е проценета вкупната 
вредност на недвижните ствари во износ од 
46.284.194,00 денари.   

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата 
изнесува 46.284.194,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница: ww.e-aukcii.finance.gov.mk 

  
Член 3 

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

  
Бр. 44-5273/1 Претседател на Владата 

19 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

2220. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 19.6.2018 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА 
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УР-
БАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ЗА 2018 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациони планови на гене-
рални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектни документа-
ции за 2018 година, се утврдуваат работите за изработ-
ка на ажурирана геодетска подлога за Детален урба-
нистички план за градска четврт ССЗ 01, Блок 1,  Блок 
02, Блок 03, Блок 04, Блок 05, Блок 08 и Блок 09, оп-
штина Карпош, формирани со Урбанистички план за 
четврт ССЗ 01, донесен со Одлука на Совет на Град 
Скопје број 07-6504/1 од 25.9.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-5278/1 Претседател на Владата 

19 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2221. 

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-
рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
12.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АС ГРАНУЛАТ ДОО ЕК-
СПОРТ ИМПОРТ СТРУГА НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
„ГРАДИШТЕ“ С.МОГОРЧЕ, ОПШТИНА ДЕБАР 

 
1.  На Друштвото за производство, трговија и услу-

ги АС ГРАНУЛАТ ДОО експорт импорт Струга се до-
делува концесија за експлоатација на минерална суро-
вина – варовник на локалитетот „Градиште“ с.Мо-
горче, Општина Дебар, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелата, и тоа: 
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Точка Координата 

Y 

Координата 

 X 

Т-1 7467300 4600075 

Т-2 7467496 4600155 

Т-3 7467517 4599996 

Т-4 7467788 4600073 

Т-5 7468018 4599545 

Т-6 7467728 4599045 

Т-7 7467008 4598764 

Т-8 7467006 4599243 

Т-9 7467254 4599243 

Т-10 7467577 4599422 
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0.651075 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

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

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

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

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

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

 
Бр. 44-5354/1     Заменик на претседателот 

12 јуни 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

                                             м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

2222. 
Врз основа на член 15 став (21) 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 и 189/16), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
19.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-
ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ  

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
 
1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за за-

почнување на постапка за доделување на концесија за 
детални геолошки истражувања на минералната суро-
вина - дијабаз на локалитетот „Капешки Рид“ КО Под-
лес, Општина Градско, поднесена од Друштвото за 
производство, трговија и услуги УКАС МГ ДООЕЛ 
увоз-извоз Кавадарци бр.24-4248/1 од 12.9.2017 година, 
бидејќи од Министерството за животна средина и 
просторно планирање – Управа за животна средина е 
добиено негативно мислење бр.11-1928/1 од 15.3.2018 
година, со образложение дека  предметниот локалитет 
се наоѓа во границите на подрачјето „Клепа“ кое е 

предложено за заштита од категорија III – Споменик на 
природата, како и добиено негативно мислење од Оп-
штина Градско бр. 09-333/2 од 21.11.2017 година, за 
предметниот локалитет. 

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

 
Бр. 44-5382/1 Претседател на Владата 

19 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2223. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 19.6.2018 
година, донесе 

                                                                   
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МХЕЦ НА 
РЕКА СТРОВИЈА СО РЕФ.БР. 250 И ПРОПРАТНИ 
ОБЈЕКТИ КО СТРОВИЈА, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ 
на река Стровија со реф.бр. 250 и пропратни објекти 
КО Стровија, општина Долнени. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 23730м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
Катастарска 
парцела бр. 

Катас-
тарска  

општина 

Викано  
место 

Катастар-
ска кул-

тура 

Катастар-
ска класа 

184-дел Стровија  Петашница   камењар 0 
2717-дел Стровија Солиште камењар 0 
1298-дел Стровија Ржиште  камењар 0 
383-дел Стровија Ржиште градина 5 
378-дел Стровија Ржиште пасиште 5 

Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:               24000м2 

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-5458/1 Претседател на Владата 

19 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2224. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 19.6.2018 
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 БАЗНА СТАНИЦА СТП 6092 ЗА 

МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА КО СМОЈМИРОВО, 

ОПШТИНА БЕРОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на локална урбанистичка планска документација за 

изградба на базна станица СТП 6092 за мобилна теле-

фонија КО Смојмирово,  Општина Берово. 

 

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 

2257-дел Смојмирово  Оградите  нива 6 

Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:                      164м2 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-5468/1 Претседател на Владата 

19 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2225. 

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

делското земјиште („Службен весник на Република 

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

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 19.6.2018 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА КАНАЛИ-

ЗАЦИОНА МРЕЖА ВО НАСЕЛБА КАРПОШ КО 

КУМАНОВО, ОПШТИНА КУМАНОВО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за изградба на канали-

зациона мрежа во населба Карпош КО Куманово, Оп-

штина Куманово. 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна  површина од 95 м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

Катастар-

ска пар-

цела бр. 

Катастарска  

општина 

Викано  

место 

Катастар-

ска кул-

тура 

Катастар-

ска 

класа 

719-дел Куманово Мајорово 

трло 

пасиште 3 

824-дел Куманово Мајорово 

трло 

нива 3 

779-дел Куманово Мајорово 

трло 

пасиште 3 

802-дел Куманово Мајорово 

трло 

пасиште 3 

723-дел Куманово Мајорово 

трло 

нива 3 

788-дел Куманово Мајорово 

трло 

ливада 4 

Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:    4300м2         

 
Член 3 

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

 
Бр. 44- 5470/1 Претседател на Владата 

19 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2226. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 19.6.2018 
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  БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТА-
НИЦА СО СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД   

КО КОСТИНЦИ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 
  

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  бензинска пумпна станица со станица за 
технички преглед КО Костинци, општина Долнени. 

                   
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 

262 Костинци  Дунје нива 3 
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:             3445м2                           

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-5473/1 Претседател на Владата 

19 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 



21 јуни 2018  Бр. 114 - Стр. 7 

 
 

2227. 

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

делското земјиште („Службен весник на Република 

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

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 19.6.2018 

година, донесе 

                                                                   

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 10 (20) 

КВ ВОД ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА МХЕ TОПОЛ-

КА СО РЕФ. БР.317 КО ДРЕНОВО И КО ЛИСИЧЕ,  

ОПШТИНА ЧАШКА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за поставување на 10 

(20) кв вод за приклучување на МХЕ Tополка со реф. 

бр.317 КО Дреново и КО Лисиче, Општина Чашка. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 135м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

Катастар-

ска пар-

цела бр. 

Катастарска  

општина 

Викано  

место 

Катастарска 

култура 

Катастар-

ска 

класа 

64/4-дел Лисиче  Кашавица  пасиште 5 

61/3-дел Лисиче Свински 

Дол 

пасиште 5 

64/8-дел Лисиче Кашавица пасиште 5 

61/5-дел Лисиче Свински 

Дол 

пасиште 5 

61/7-дел Лисиче Свински 

Дол 

пасиште 5 

61/9-дел Лисиче Свински 

Дол 

пасиште 5 

1006/3-

дел 

Дреново  Сува 

Чешма 

пасиште 6 

1002/3-

дел 

Дреново Говеда-

рица 

нива 6 

1016-дел Дреново Ѓуро 

Гумно 

пасиште 5 

Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:                              46044м
2
 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5474/1 Претседател на Владата 

19 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

2228. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на  19.6.2018 
година, донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО ОСНОВНА КЛА-
СА НА НАМЕНА E2 КОМУНАЛНА СУПРАС-
ТРУКТУРА (КУЛА - ПОСМАТРАЧНИЦА И ТЕХ-
НИЧКИ ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТЕКЦИЈА И ПРЕ-
ВЕНЦИЈА НА ШУМСКИ ПОЖАРИ) KO САСА,  

ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
                                                                                  

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичко планска документација  за 
изградба на објект со основна класа на намена Е2 ко-
мунална супраструктура (кула - посматрачница и тех-
нички објекти за детекција и превенција на шумски по-
жари) КО Саса, општина Македонска Каменица.  

 
Член 2 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

 
Бр. 44-5475/1 Претседател на Владата 

19 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2229. 

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 
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 19.6.2018 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И 
ИНТЕРВЕНТНО СМЕСТУВАЊЕ НА СЕМЕЈ-
СТВА ПОРАДИ ПОЖАР НА СЕМЕЈНИОТ ДОМ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат мерките за заштита и 
интервентно сместување на семејства поради пожар на 
семејниот дом. 
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Член 2 
Мерките за заштита и интервентно сместување од 

член 1 од оваа одлука се преземаат за настраданите се-
мејства од ул.„Перо Наков“ бр. 2 во Скопје, вкупно 26 
лица, чии домови се целосно уништени во пожарот и 
во кои не постојат услови за живеење. 

 
Член 3 

Мерките за заштита и интервентно сместување на 
лицата од член 2 од оваа одлука се состојат од бесплат-
но сместување и исхрана за период најмногу до 30 дена 
во ДСД „Томе Стефановски Сениќ”-Скопје, врз основа 
на решение донесено од страна на министерот за труд 
и социјална политика, како и хуманитарна помош од 
страна на хуманитарните организации во храна, ќе-
биња, душеци, хигиенски пакети и слично. 

 
Член 4 

За секое сместено лице од член 2 од оваа одлука, за 
кое се обезбедува сместување и исхрана (три оброка 
дневно), на установата од член 3 од оваа одлука, од 
страна на Министерството за труд и социјална полити-
ка се исплатува по 400,00 денари дневно, за што се 
склучува договор помеѓу Министерството за труд и со-
цијална политика и установата од член 3 од оваа одлу-
ка во која се сместени овие лица. 

 
Член 5 

Исплатата на средствата од член 4 од оваа одлука 
ќе се врши преку Министерството за труд и социјална 
политика. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 44-5537/1 Претседател на Владата 

19 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2230. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 19.6.2018 
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 КОМПЛЕКС СО ОСНОВНА КЛА-
СА НА НАМЕНА Б3 - ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИ-
НИЦИ КО ЉУБОДРАГ, ОПШТИНА КУМАНОВО 

  
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 комплекс со основна класа на намена Б3-
големи трговски единици КО Љубодраг, општина Ку-
маново. 

                    
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена со вкупна површина од 44595 м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

Катастар-

ска парцела 

бр. 

Катастар-

ска оп-

штина 

Викано 

место 

Катастар-

ска кул-

тура 

Катастар-

ска 

класа 

582 Љубодраг  Јаруга  нива 5 

581 Љубодраг Јаруга нива 4 

580 Љубодраг Јаруга нива 5 

577 Љубодраг Јаруга нива 4 

576 Љубодраг Јаруга нива 4 

578 Љубодраг Јаруга нива 5 

Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:            44740м
2
                        

 

 
Член 3 

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

                                                                           
Бр. 44-5623/1 Претседател на Владата 

19 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2231. 
Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбра-

на (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на  19.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНСКИ ВОО-
РУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО 
ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „ЛЕТЕН КАМПУС 2018“ 

    
1. Се одобрува влегување и престој на вкупно 165 

(сто шеесет и пет) припадници на странски вооружени 
сили, од кои: 10 од Република Албанија, 10 од Репуб-
лика Бугарија, 10 од Босна и Херцеговина, 10 од Репуб-
лика Хрватска, 10 од Црна Гора, 10 од Република 
Србија, 10 од Република Словенија, 10 од Република 
Турција, 10 од Република Чешка, 10 од Сојузна Репуб-
лика Германија, пет од Република Австрија, 10 од Ре-
публика Италија, 10 од Република Полска, 10 од Репуб-
лика Романија, 10 од Република Косово, 10 од Обеди-
нетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска 
и 10 од Соединетите Американски Држави, на терито-
ријата на Република Македонија заради учество во 
вежбовната активност„ЛЕТЕН КАМПУС 2018“ (во на-
тамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се од-
ржи во Центарот за обука „Пепелиште“ и на Воениот 
полигон „Криволак“, во периодот од 25 јуни до 6 јули 
2018 година. 

2. Финансиските трошоци за транспорт на припад-
ниците на вооружените сили на земјите учеснички на 
вежбовната активност ги обезбедуваат земјите кои ги 
упатуваат, а трошоците за исхрана и сместување на 
учесниците во вежбовната активност ги обезбедува  
Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на изведувањето 
на вежбовната активност ќе ги  изврши Министерство-
то за одбрана.  

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај до Влада-
та на Република Македонија. 

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

 
Бр. 44-5832/1 Претседател на Владата 

19 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2232. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/2000, 26/2001, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 
27/2014, 139/2014, 196/2015, 142/2016), согласно Меморан-
думот за соработка меѓу Министерството за надворешни 
работи и министерот без ресор, задолжен за дијаспора, Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана на 
19.6.2018 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
(РАЗДЕЛ 04001)  

 
Член 1 

Со оваа одлука се врши распределба на 1.035.800,00 де-
нари од планираните средства во Буџетот на Република  
Македонија за 2018 година, раздел 04001-Влада на Репуб-
лика Македонија, Потпрограма 14-Иселеништво, ставка 
464-разни трансфери  наменети за финансирање на проек-
тите од интерес на Македонското национално малцинство 
(МНМ) и македонската дијаспора 
                                
                                                                                                                         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
 Се задолжуваат здруженијата и фондациите од 

член 1 од Одлуката, во рок од 30 дена по завршувањето 
на своите програмски активности, а не подоцна од 31 
декември 2018 година, да достават извештај за корис-
тењето на средствата до министерот без ресор задол-
жен за дијаспора.  

Член 3 
За извршување на оваа одлука, се грижи министе-

рот без ресор задолжен за дијаспора.  
Во случај на ненаменско користење на средствата до-

делени согласно Одлуката, здруженијата доделените сред-
ства да ги уплатат во Буџетот на Република Македонија. 
 

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

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

Бр. 44-5949/1 Претседател на Владата 
19 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

2233. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 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 и 142/16) и член 38-б став 
(4) 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 Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 19.6.2018 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИН-
ДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 2 И 

ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на гра-

дежното земјиште во Технолошко индустриската развојна 
зона Скопје 2 и висината на закупнината за закупецот на зем-
јиште кој ќе гради објект за потреби за иден корисник, 
Друштвото за трговија и услуги АИМ ПРОПЕРТУ ДООЕЛ 
Скопје, со седиште во  Скопје. 

 
Член 2 

Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп 
претставува дел од КП 656/1 со површина од 45.263m2, спо-
ред Имотниот лист бр.1936 во КО Илинден вон град и Гео-
детскиот елаборат бр.0801-307/3-2018 од 22.5.2018 година, 
во сопственост на Република Македонија, што претставува 
градежно земјиште согласно Изводот од Урбанистички план 
бр.15/18, КО Илинден вон град, општина Илинден, издаден 
од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони 
бр.08-835/2 од 21.5.2018 година, врз основа на Урбанистич-
киот проект за ТИРЗ Скопје 2 со технички број X0212 од 
2013 година, одобрен по прегледот од страна на Комисијата 
во рамки на Министерството за транспорт и врски, со Реше-
ние бр. 14-7947/2  од 19.8.2013 година („Градежно зем-
јиште“). 

 
Член 3 

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се дава во 
долготраен закуп за временски период во траење од 88 го-
дини, сметано од датумот на склучувањето на Договорот за 
долготраен закуп на градежно земјиште. 

 
Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште од 
член 2 на оваа одлука изнесува:  

- Во текот на првите пет години 0,1 евро годишно за ме-
тар квадратен, во денарска противвредност, според средниот 
курс на Народната банка на Република Македонија на денот 
на уплатата, односно 4526,3  евра за една година, определено 
како фиксен износ; 

- По истекот на првите пет години од датумот кога е 
склучен Договорот за долготраен закуп на градежно зем-
јиште, закупнината за Градежното земјиште од член 2 на 
оваа одлука се утврдува на годишно ниво, десет дена пред 
датумот на кој е склучен  Договорот за долготраен закуп на 
градежното земјиште, а се пресметува по 0,1 евро годишно 
за метар квадратен, приспособено за официјалната стапка на 
инфлација во Република Македонија за претходната година, 
но не повеќе од 15% на годишно ниво, што е максималната 
стапка на пораст, односно не повисока од 0,115 евра годиш-
но за метар квадратен. 

Во рок од 60 дена од датумот кога е склучен Договорот 
за долготраен закуп на градежно земјиште, закупецот на зем-
јиште доставува доказ за реализирана уплата на закупнината 
на сметката на Буџетот на Република Македонија, во износ 
од 22.631,5 евра во денарска противвредност според средни-
от курс на Народна банка на Република Македонија на денот 
на уплатата, како закупнина за првите пет години, за што за-
купецот на земјиште е претходно известен од страна на заку-
подавачот. 

По истекот на првите пет години од датумот кога е склу-
чен Договорот за долготраен закуп, закупнината за долготра-
ен закуп на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се 
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плаќа однапред за секоја година, но не подоцна од датумот 
на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно-
то земјиште, на сметката на Буџетот на Република Македо-
нија, за што закупецот на земјиште е претходно известен  од 
страна на закуподавачот. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 44-6112/1 Претседател на Владата 

19 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2234. 

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за извршување 
на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 196/17), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
19.6.2018 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА КАПИТАЛНИ СУБВЕНЦИИ ЗА РАЗВОЈ НА 
ПЛАНСКИ РЕГИОНИ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 
 

I 
(1) Со оваа програма ќе се реализраат активности за под-

дршка на плански региони со цел имплементација на проек-
ти за подобрување на пристапот до обработливи површини 
во подрачја на интензивна земјоделска дејност.  

(2) Средствата за реализација на оваа програма се утврде-
ни согласно Буџетот на Република Македонија за 2018 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/17), 
раздел 14001 – Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, програма 3  

– Земјоделство и рурален развој, потпрограма 30 Земјо-
делство, ставка 489 – Капитални субвенции за претпријатија 
и невладини организации во износ од 30.000.000,00 денари.  

 
II 

Корисници на средствата од дел I став (2) на оваа програ-
ма се центрите за развој на планските региони на територија-
та на Република Македонија, регистрирани согласно Законот 
за рамномерен регионален развој. 

 
III 

(1) Министерството за земјоделство, шумарство и водос-
топанство ќе објави Јавен повик за доставување на предлог-
проекти во областа на земјоделството и руралниот развој кои 
ќе ја подобрат руралната инфраструктура, а на кој ќе можат 
да се поднесуваат барања за финансирање најдоцна до 15 jу-
ли 2018 година.  

(2) Максималниот износ на поддршката по корисник е 
10.000.000,00 денари од вредноста на прифатливите трошо-
ци на проектот. 

(3) Прифатливи трошоци се трошоците за изведба и над-
зор за проекти кои ќе имаат за цел подобрување на патната 
инфраструктура во подрачјата со земјоделска дејност и обра-
ботливи површини.  

(4) Предлог-проектите се прифаќаат додека не се 
исцрпат целосно средствата од програмата. 

(5) Еден корисник може да поднесе само едно барање за 
користење на средства од оваа програма. 

(6) За учество по јавниот повик барателот треба да под-
несе до Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство: 

- Барање за финансирање на проекти кои се опфатени со 
оваа програма; 

- Предлог-проект со детална анализа; 
- Финансиски план и рок на имплементација проектот и 
- Тековна состојба на барателот од Централен регистар 

на Република Македонија. 
(7) Барањето за финансирање на проекти од областа на 

земјоделството и руралниот развој може да се обезбеди пре-
ку интернет страната на Министерството: www.mzsv.gov.mk 

(8) Целокупната документација (барањето и предлог-
проектот) се доставува во еден оригинален примерок заверен 
и потпишан од страна на одговорното лице на барателот.  

(9) Формата и содржината на Барањето за финансирање 
на проекти од областа на земјоделството и руралниот развој 
се дадени во Прилог  кој е составен дел на оваа програма.  

 
IV 

(1) За спроведување на Јавниот повик за доставување на 
предлог  проекти од областа на земјоделството и руралниот 
развој, министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство формира Комисија, која ќе биде составена од три 
члена и нивни заменици од редот на вработените во Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопанство.  

(2) Изборот на корисници ќе се реализира врз основа на 
следните критериуми за бодирање на доставените проекти и 
тоа: 

 
  Критериуми Бод 

Корисниците се регион во кој минимум 40% 
од од вкупната земјоделска површина е обра-
ботлива 

 

70 

Реализација на проектот, врзува поголем број на 
партнерства (општини) во планскиот регион  

30 

 
(3) Комисијата од став (1) на овој дел по пристигнување-

то на сите барања доставени за времетраење на Јавниот по-
вик, со записник ќе го утврдат точниот број на пристигнати 
барања и ќе изготви Листа на баратели кои имаат уредна и 
комплетна документација. По извршената евалуација на 
пристигнатите предлог проекти Комисијата ќе изготви За-
писник за евалуација, рангирање и избор и Извештај за избор 
на одобрени проекти, согласно критериумите од став (2) на 
овој дел. 

(4) Барателите кои не доставиле уредна и комплетна до-
кументација нема да бидат утврдени во Листата на баратели.  

(5) По извршениот избор на баратели кои ќе бидат фи-
нансирани од оваа програма, истите ќе бидат известени по 
писмен пат за денот на потпишување на Договор за финан-
сирање кој ќе се склучи помеѓу корисникот на средствата и 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.   

(6) Министерството за земјоделство, шумарство и водос-
топанство ќе исплати аванс од 50% од вкупно одобрените 
средства согласно договорот за финансирање. 

(7) Избраните корисници на средства (центрите за развој 
на планските региони) треба да започнат постапка за јавна 
набавка за избор на најповолен изведувач на работите пред-
видени во проектот и надзор над истиот. 

(8) Вредноста на одобрените проекти по процесот на јав-
ната набавка, ќе биде намалена за авансираната сума од став 
(6) на овој дел и истата ќе биде исплатена по претходно дос-
тавени времени ситуации за реализирани трошоци за извед-
ба од страна на корисниците на средствата.  

(9) Корисниците на средства со изведбата истовремено 
треба да изберат и најповолен понудувач за надзор над рабо-
тите. 

(10) Одобрените проекти треба да се реализираат од ко-
рисниците во рок од 12 месеци од денот на потпишување на 
Договорот за финансирање.  

(11) Корисниците на средствата на крајот на имплемен-
тацијата на проектот треба  да поднесат   комплетен финан-
сиски и наративен извештај најдоцна 15 дена по крајниот рок 
за имплементација на проектот. Доколку корисниците  на 
средствата не постапат согласно Договорот за финансирање, 
добиените средства  ги враќа во буџетот на Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, на начин ут-
врден со Договорот за финансирање. 

 
V 

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, заклучно со 31.10.2019 година ќе достави извештај со 
финансиски показатели за реализација на оваа програма. 

VI 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија”.  

 
Бр. 44-5491/1 Претседател на Владата 

19 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2235. 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 
51/2018), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 12 јуни 2018 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР-ПРЕТСТАВНИК ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИ-
НАТА НА ЈУ MЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА СВЕТИ НИКОЛЕ 
 
1. За член на Управниот одбор-претставник од Со-

ветот на општината на ЈУ Mеѓуопштински центар за со-
цијална работа Свети Николе, се именува Лидија Тасева. 

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

 
Бр. 24 – 6058/1 Претседател на Владата 

12 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2236. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 
164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 
33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 
30/2016, 163/2017 и 51/2018) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 12 јуни 
2018 година, донесе 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАД-
ЗОР НА ЈУ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ ДЕЦА СО ВОС-
ПИТНО-СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ И НАРУШЕНО  

ПОВЕДЕНИЕ 
 
1. Марија Делетиќ се разрешува од должноста член на 

Органот за надзор на ЈУ за згрижување деца со воспитно-со-
цијални проблеми и нарушено поведение, на нејзино барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави 

во „Службен весник на Република Македонија.“  
 

Бр. 24 – 6059/1 Претседател на Владата 
12 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
__________ 

2237. 
Врз основа на член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за 

државното правобранителство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.87/2007 и 104/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 12 јуни 2018 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 
 
1. На Цветанка Кормушоска, и се утврдува престанок 

на функцијата државен правобранител во Државното пра-
вобранителство на Република Македонија за подрачјето на 
Скопје, поради исполнување на услови за стекнување на 
правото на старосна пензија, заклучно со 18.7.2018 година. 

2. Со донесувањето на ова решение престанува да важи 
решението бр. 24-5778/1 од 29 мај 2018 година.  

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, 
а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 24-6057/1 Претседател на Владата 

12 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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