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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3640.
Врз основа на член 44 став 2 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 30.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда му престанува користењето на
движната ствар – патничко моторно возило, марка
Фолксваген, тип Лупо 1.4 16V, број на шасија WVWZZZ6XZXW061018 број на мотор AHW140180, година на производство 1999, сила на мотор 55 kw, работна
зафатнина 1390 cm, боја на каросерија мет зелена/3F.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Агенцијата за управување со одземен имот.
Член 3
Министерот за правда склучува договор со директорот на Агенцијата за управување со одземен имот со
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар
од член 1 од оваа одлука.
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3641.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати (,,Службен весник на Република Македонија„„ бр. 84/08, 35/10,
84/12, 43/14 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО КРИЗИ
Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест
нафтени деривати на Центарот за управување со кризи
и тоа:
- ЕУРОСУПЕР БС 95
2.500 литри
- ЕУРОДИЗЕЛ БС
2.500 литри
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Центарот за управување со кризи за спроведување на законски утврдени надлежности во кризна
состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање
на мигранти низ територијата на Република Македонија.
Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените
нафтени деривати од член 1 од оваа одлука паѓаат на
товар на Центарот за управување со кризи.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-6671/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

Бр. 44-8835/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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3642.
Врз основа на член 44 став 2 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 30.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8979/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
3643.
Врз основа на член 193 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/12, 166/12, 15/13,
170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14,
20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15,
217/15, 27/16, 120/16, 132/16 и 35/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
30.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА УДЕЛИТЕ НА ФОНДОТ НА
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНА БЕРЗАНСКА
АУКЦИЈА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на уделите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на јавна берзанска аукција број 02-4252/1 од 26.9.2018 година, донесена од Управниот одбор на Фондот, на седницата, одржана на 26.9.2018 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-9004/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3644.
Врз основа на член 193 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/12, 166/12, 15/13,
170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14,
20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15,
217/15, 27/16, 120/16, 132/16 и 35/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
30.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНА БЕРЗАНСКА
АУКЦИЈА

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Куманово.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на Општина Куманово со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на јавна берзанска аукција број 02-4251/1 од 26.9.2018 година, донесена од Управниот одбор на Фондот, на седницата, одржана на 26.9.2018 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-9005/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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3645.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини („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 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
30.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ТРИТЕ ДОЛА”, ОПШТИНА ВЕЛЕС
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вина – дијабаз на локалитетот „Врбјани“, Општина Дебарца, 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:

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Трите Дола“, Општина Велес, бр. 24-5112/1
од 12.8.2015 година, еднострано се раскинува од страна
на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на
минерални суровини во рок од шест месеци од денот
на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални суровини.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минералната суровина – песок
и чакал на Друштвото за градежништво Изгрев Инжењеринг ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Трите Дола“,
Општина Велес бр. 42-5625/1 од 23.6.2015 година
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
107/15).
3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-9006/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3646.
Врз основа на член 40-а став (12) од Законот за минерални суровини („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 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
30.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТ A2, ДЕЛНИЦА КИЧЕВО-ОХРИД НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ДИЈАБАЗ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„ВРБЈАНИ“, ОПШТИНА ДЕБАРЦА
1. На Јавното претпријатие за државни патишта се
доделува концесија за експлоатација за изградба на Автопат A2, делница Кичево-Охрид на минералната суро-

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.041331 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука е до 30.9.2021 година.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
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врдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални 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 Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-9147/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3647.
Врз основа на член 44 став 2 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
30.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Бр. 202 - Стр. 5

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Велес.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на Општина Велес со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9166/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3648.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ МАКЕДОНСКИ ШУМИ П.О. - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ
П.О.-Скопје се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија
на ГП. бр.А.10, со вкупна површина од 9841 м2 кое
претставува:
- дел од КП бр.1667/1, КО Глишиќ, со површина од
9749 м2, од кои градежно изградено земјиште од 8248
м2, земјиште под зграда 1 од 385 м2, земјиште под
зграда 2 од 315 м2, земјиште под зграда 3 од 317 м2,
земјиште под зграда 4 од 9 м2, земјиште под зграда 5
од 459 м2 и земјиште под зграда 6 од 16 м2, запишано
во Имотен лист бр.2203,
- дел од КП бр.1990/1, КО Глишиќ, со површина од
41 м2, градежно неизградено земјиште, запишано во
Имотен лист бр.2218 и
- дел од КП бр.1635, КО Глишиќ, со површина од
51 м2, градежно неизградено земјиште, запишано во
Имотен лист бр.2218,
согласно Извод од Детален урбанистички план за
дел од УБ „Индустриска зона“ Кавадарци УМ „А“ Кавадарци, 2005-2010, донесен со одлука на Советот на
општина Кавадарци бр.07-698/27, од 21.6.2005 година,
заради изградба на објект со намена индустрија.
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Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9284/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3649.
Врз основа на член 104 став (3) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република
Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13,
43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18) Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
30.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАTA НА НАДОМЕСТОКОТ
ЗА АКТИВНОСТИ И ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ
НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА СЕ
УВЕЗУВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АКТИВНОСТИ И ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА
ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА СЕ ПРОИЗВЕДУВА И СТАВА ВО ПРОМЕТ КАКО И НАЧИН
НА НИВНА НАПЛАТА
Член 1
Во Одлуката за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за
животни која се произведува и става во промет како и
начин на нивна наплата („Службен весник на Република Македонија” бр. 45/14, 164/14 и 55/18 ), во Прилогот 2 делот А се менува и гласи:
„ А. Храна од животинско потекло
(1) Висината на надоместоците за официјални контроли при колење на животни изнесува:
1) за месо од говеда:
– од говеда, 300 денари за животно;
– од телиња (стари до 6 месеци), 120 денари за животно;
2) за месо од еквиди и останати копитари, 180 денари за животно;
3) за месо од свињи:
– со тежина на труп помала од 25 кг, 30 денари за
животно;
– со тежина на труп еднаква или поголема од 25 кг,
60 денари за животно;
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4) за месо од овци и кози:
– јагне и јаре со старост до 6 месеци, 10 денари по
животно;
– овци и кози постари од 6 месеци, 15 денари по
животно;
5) за месо од живина:
– домашна живина од родот Gallus и бисерка, 0.30
денари за животно;
– патки и гуски, 0.60 денари за животно;
– мисирки, 1.50 денари за животно;
6) за месо од домашен зајак, 0.30 денари за животно;
7) за месо од фармски одгледуван дивеч:
– мала перната дивеч и ситен копнен дивеч, 10 денари за животно;
– птици тркачи (ној,ему,нанду), 30 денари за животно;
– диви свињи и преживари, 60 денари за животно.
(2) Висината на надоместокот за официјални контроли во објект за расекување на месо изнесува:
1) за месо од говеда, свињи, овци, кози и копитари/коњи, 120 денари за тон месо;
2) за месо од домашна живина и месо од домашен
зајак, 90 денари за тон месо;
3) за месо од фармски одгледуван дивеч и тоа од:
– мала перната дивеч и ситен копнен дивеч, 50 денари за тон месо;
– птици тркачи (ној, ему, нанду), 180 денари за тон
месо;
– диви свињи и преживари, 120 денари за тон месо.
(3) Висината на надоместокот за официјални контроли во објект за преработка на месо и производство
на производи од месо изнесува:
1) за месо од говеда, свињи, овци, кози и копитари/коњи, 120 денари за тон производ;
2) за месо од домашна живина и месо од домашен
зајак, 90 денари за тон производ;
3) за месо од фармски одгледуван дивеч или дивеч
од природата:
– мала перната дивеч и ситен копнен дивеч, 90 денари за тон месо;
– птици тркачи (ној, ему, нанду), 180 денари за тон
месо;
– диви свињи и преживари, 120 денари за тон месо.
(4) Висината на надоместокот за официјални контроли во објект за расекување и обработка на месо од
дивеч од природата изнесува:
1) мала перната дивеч, 10 денари за животно;
2) ситен копнен дивеч, 10 денари за животно;
3) крупен копнен дивеч и тоа од:
– диви свињи, 90 денари за животно;
– преживари, 30 денари за животно.
(5) Висината на надоместокот за официјални контроли во објекти за производство на млеко, вклучително и композитни и други производи, произведени во
одобрен објект за производство на млеко и млечни
производи, по произведен производ:
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1) со производство до 5 тони, изнесува 120 денари
по тон;
2) со производство над 5 тони, изнесува 60 денари
по тон до 30 тони, а потоа за секој натамошен започнат
тон уште 30 денари по тон.
(6) Висината на надоместокот за официјални контроли при производство и ставање во промет на риба,
производи од риба и производи од аквакултура, изнесува:
1) при прво ставање во промет, 60 денари по тон за
првите 50 тони во текот на месецот, а за секој натамошен започнат тон уште по 30 денари;
2) при прва продажба на пазарот, 30 денари по тон
за првите 50 тони во текот на месецот, а за секој натамошен започнат тон уште по 15 денари;
3) при прва продажба на пазарот, во случај на недостаток или нецелосна градација на свежината и/или
големината, 60 денари по тон за првите 50 тони во текот на месецот, а за секој натамошен започнат тон уште по 30 денари. Надоместокот за официјални контроли
при производство и ставање во промет на риба од видовите:
– харинга од подвидот Clupea harengus;
– сардини од подвидот Sardina pilchardus;
– атлантска скуша од подвидот Scomber scombrus;
– пацифичка скуша од подвидот Scomber japonicus;
– скуша од подвидовите Trachurus spp;
– анховија од подвидовите Engraulis spp;
– смарид од подвидот Maena smaris;
– спрат од подвидот Sprattus sprattus,
не треба да биде повеќе од 3.000 денари.
(7) Висината на надоместокот за официјални контроли при производство и ставање во промет на полжави, жаби и нивни производи, изнесува:
1) за живи полжави, 250 денари за тон;
2) за месо од полжави, 900 денари за тон;
3) за производи од полжави, 600 денари за тон;
4) за живи жаби, 180 денари за тон;
5) за месо од жаби, 900 денари за тон.
(8) Висината на надоместокот за официјални контроли во објекти за производство на јајца, изнесува:
1) до 1000 јајца, 20 денари;
2) до 5000 јајца, 60 денари, а за секои понатамошно
започнати 1000 јајца уште по 8 денари.
(9) Висината на надоместокот за официјални контроли во објекти за производство на мед, производи од
мед и други производи од пчели изнесува 300 денари
за тон.
(10) Во објектите за расекување на месо кои се во
состав на објекти за колење на животни не се наплаќа
посeбен надоместок за официјални контроли за расекување на месо.
(11) Во објектите за расекување на месо кои се во
состав на објектите за преработка на месо и производство на производи од месо не се наплаќа посебен надо-
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месток за официјални контроли за расекување на месо
за потребите за производството, освен доколку расеченото месо претставува краен производ наменет за продажба.“.
По делот Г се додава нов дел Д кој гласи:
„Д. Храна од неживотинско потекло
(1) Регистрација на оператори и објекти со храна од
неживотинско потекло изнесува 400 денари.
(2) Пријава за промена односно измена на условите
во поглед на активностите или просториите на регистрираните оператори и објекти со храна од неживотинско потекло изнесува 250 денари.”.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-9294/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3650.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република 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 Македонија, на седницата, одржана на 30.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО
ЗА ГРАДЕЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ЕКОНОМСКА ОБЛАСТ ВО ЗАПАДЕН
БАЛКАН
Член 1
Со оваа одлука се формира Координативното тело
за градење и спроведување на Регионалната економска
област во Западен Балкан (во понатамошниот текст:
Координативното тело).
Член 2
Делокругот на работа на Координативното тело е:
- следење на напредокот во спроведувањето на активностите од Повеќегодишниот акциски план на Регионалната економска област во Западен Балкан и
- обезбедување координација во спроведувањето на
Повеќегодишниот акциски план на Регионалната економска област во Западен Балкан и предлагање на мерки во случај на идентификувани проблеми или застои.
Член 3
Координативно тело се состои од претседавач од
Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија и 24 члена кои соодветно се распоредени како контакт – лица, компонентни контакт –
точки, членови и секретар и тоа од:
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- Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија – еден член;
- Министерството за надворешни работи – пет
члена;
- Министерството за економија –два члена;
- Министерството за информатичко општество и
администрација – два члена;
- Министерството за образование и наука – два
члена;
- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски
прашања и координација со економски ресори – три
члена;
- Министерството за труд и социјална политика –
еден член;
- Министерството за финансии – три члена;
- Секретаријатот за европски прашања – три члена
и
- Царинската управа – два члена.
Со цел темелно следење на обврските во секој од
четирите столба на Повеќегодишниот акциски план на
Регионалната економска област во Западен Балкан се
определуваат компонентни контакт точки за:
- трговија – од Министерството за економија;
- инвестиции – од кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања и координација со економски ресори;
- мобилност – од Министерството за образование и
наука и
- дигитална интеграција – од Министерството за
информатичко општество и администрација.
Член 4
Стручно – административните работи потребни за
извршување на работата на Координативното тело ги
вршат членовите од Министерството за надворешни
работи.
Член 5
Координативното тело за работите кои ги врши ја
информира Владата на Република Македонија еднаш
годишно.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9306/1
30 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3651.
Врз основа на член 18 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 22.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на Општина Куманово се дава на
трајно користење без надомест недвижнa ствар, коja се
наоѓа на КП бр. 14795, КО Куманово, запишанa во
Имотен лист бр.78710, сопственост на Република Македонија и тоа:
- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 3, кат ПР, намена на посебен дел ХС, со внатрешна површина од
12м2,
- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 3, кат К1, намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина од
148 м2,
- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 3, кат К2, намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина од
112м2 и
- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 3, кат К2, намена на посебен дел ПП, со внатрешна површина од
55м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9638/1
Претседател на Владата
22 октомври 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3652.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република 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), а во врска со член 18 став 1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.10.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ГРУПАТА ЗА ПРОЦЕНА
1. Во Решението за именување членови на Групата
за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/17 и 168/18), во точка 1 алинејата 1 се менува и гласи:
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- „Сашо Тасевски, директор на Бирото за јавна безбедност“;
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-9162/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3653.
Врз основа на член 42 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2018 година
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.
196/17) и член 150-г став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14,
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и
37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.10.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ И ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ
ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ
ЗА 2018 ГОДИНА
1. Во Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените
работници и здравствените соработници вработени во
приватни здравствени установи, други правни лица и
невработени за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2018 и 48/2018), во делот I.
„ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА 2018 ГОДИНА“, по точката 10. „Гинекологија и акушерство“ се додава нова точка 10-а, која
гласи:
„10-а. Неонатологија“.
2. Во делот 2. „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, во ставот 1 по алинејата 8 се додаваат две нови алинеи 9 и 10, кои гласат:
„ - трошоци за ангажирање на квартално ниво на
најмногу еден странски доктор од областа на офталмологијата за надоместок за едукации/практична работа/тренинзи/обука, кои ќе се исплаќаат квартално по
доставена фактура, извештаи и изјава за спроведени
едукации/практична работа/тренинзи/обука од страна
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на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болестиСкопје, до Министерството за здравство, во вкупен годишен износ до 180.000,00 денари и
- трошоци за ангажирање на месечно ниво на најмногу еден странски доктор од областа на педијатрија,
неонатологија за надоместок за едукации/практична
работа/тренинзи/обука, кои ќе се исплаќаат месечно по
доставена фактура, извештаи и изјава за спроведени
едукации/практична работа/тренинзи/обука од страна
на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје, до Министерството за здравство, во
вкупен годишен износ до 660.000,00 денари.“
Во ставот 3 износот „38.000.000,00“ се заменува со
износот „38.500.000,00“, износот „18.000.000,00“ се заменува со износот „19.100.000,00“, а износот
„20.000.000,00“ се заменува со износот „19.400.000,00“.
3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-9378/1
Заменик на претседателот
30 октомври 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3654.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницатa одржана
24 октомври 2018 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 4 став 2 од Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.51/2011, 148/2013, 41/2014, 130/2014 и 53/2016).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесената иницијатива од Никола Источки адвокат од Ресен, со Решение У.бр.57/2017 од 11 јуни 2018
година, поведе постапка за оценување на уставноста на
член 4 став 2 од Законот означен во точката 1 од оваа
одлука.
Постапката беше поведена затоа што пред Судот
основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член со одредбите на Уставот.
4. Судот на седницата утврди дека според член 4
став 2 од Законот за основање на Државна комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен
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однос во втор степен „Предлог за разрешување на
претседателот и член на Државната комисија може да
поднесе и Владата на Република Македонија“.
5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот на
Република Македонија, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и
судска се темелни вредности на уставниот поредок на
Република Македонија.
Согласно член 51 став 1 од Уставот, во Република
Македонија законите мораат да бидат во согласност со
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.
Согласно член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот,
Собранието на Република Македонија врши избори,
именувања и разрешувања и на други носители на јавни и други функции утврдени со Уставот и со закон.
Според членот 88 од Уставот, Владата на Република Македонија е носител на извршната власт. Своите
права и должности Владата ги врши врз основа и во
рамките на Уставот и законите.
Според член 91 алинеја 13 од Уставот, Владата на
Република Македонија врши именувања и разрешувања на носители на јавни и други функции утврдени со
Уставот и со закон.
Организацијата, начинот на работа и надлежноста
на Владата на Република Македонија се уредени со Законот за Владата („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/201 и 142/2016).
Според член 4 од Законот за Владата, вo рамките на
правата и должностите утврдени со Уставот и со закон,
Владата ја утврдува економската и развојната политика
на државата; утврдува мерки за нејзино остварување и
му предлага мерки на Собранието за остварување на
политиките што се од негова надлежност; ја утврдува
политиката на извршување на законите и други прописи на Собранието; го следи нивното извршување и
врши други работи утврдени со закон.
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен е
основана во 2011 година со Законот за основање на
Државна комисија за одлучување во управна постапка
и постапка од работен однос во втор степен („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 51/2011).
Во членот 1 од Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка
од работен однос во втор степен („Службен весник на
Република Македонија“ бр.51/2011, 148/2013, 41/2014,
130/2014 и 53/2016),е предвидено дека:
(1) Државната комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен
(во натамошниот текст: Државната комисија) е надлежна за решавање по жалби против решенија донесени во
управна постапка во прв степен од страна на министерствата, другите органи на државната управа, организации утврдени со закон и други државни органи.
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(2) Државната комисија е надлежна за решавање по
жалби против решенија донесени во прв степен од Комисијата за хартии од вредност.
(3) Државната комисија е надлежна да одлучува и
за прашања од областа на работните односи во втор
степен (кои не се во надлежност на Агенцијата за администрација), за прашањата од областа на работните
односи за државните службеници од Агенцијата за администрација, како и против решенијата на Министерството за внатрешни работи со кои се поништени решенијата за доделување на награди.
(4) Во постапката за решавање по жалби Државната
комисија ќе ги применува одредбите од Законот за општата управна постапка, доколку со овој или друг закон поинаку не е уредено.
(5) Надлежноста на Државната комисија да решава
по жалби против решенија донесени во управна постапка во прв степен од страна на министерствата, другите органи на државната управа, организации утврдени
со закон и други државни органи се утврдува со посебните закони.
Според член 2 став 1 од Законот, Државната комисија е државен орган кој е самостоен во својата работа
и има својство на правно лице.
Во членот 3 од Законот е предвидено дека:
(1) Државната комисија е составена од претседател
и десет члена кои функцијата ја извршуваат професионално.
(2) Претседателот и членовите на Државната комисија ги именува и ги разрешува Собранието на Република Македонија на предлог на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.
(3) За именување на претседател и членови на
Државната комисија се објавува јавен оглас во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку
20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.
(4) Претседателот и членовите на Државната комисија се именуваат за период од пет години со право на
повторен избор.
Во ставовите 5 и 6 од членот 3 од Законот се пропишани условите кои треба да ги исполнува лицето за
претседател на Државната комисија и условите кои
треба да ги исполнува член на Државната комисија.
Во ставот 8 од наведениот член од Законот е предвидено дека претседателот и членовите на Државната
комисија не можат да бидат членови во органи и тела
кои ги избира или именува Собранието на Република
Македонија или Владата на Република Македонија.
Во членот 4 од Законот е предвидено:
1. Собранието на Република Македонија го разрешува претседателот или членот на Државната комисија
пред истекот на мандатот, ако:
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- тоа сам го побара,
- трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата, што го утврдува Собранието на Република
Македонија,
- е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест
месеци,
- ги исполни условите за старосна пензија,
- врши работи кои се неспојливи со функцијата
член или претседател на Државната комисија или
- настапи смрт на претседателот или членот.
(2) Предлог за разрешување на претседателот и
член на Државната комисија може да поднесе и Владата на Република Македонија (оспорен став).
(3) За постоењето на причини за разрешување на
претседателот или член на Државната комисија пред
истекот на мандатот, претседателот (или заменикот во
случај на разрешување на претседателот) е должен да
го извести Собранието на Република Македонија.
(4) Собранието на Република Македонија започнува
постапка за утврдување на предлог за именување на
претседател и членови на Државната комисија најмалку три месеци пред истекот на нивниот мандат. Постапката за именување треба да заврши најмалку 30 дена
пред редовниот истек на мандатот на претседателот и
членовите.
Според членот 6 од Законот, Државната комисија за
своето работење поднесува годишен извештај до Собранието на Република Македонија до крајот на март во
тековната година за претходната година, за усвојување.
Тргнувајќи од наведените уставни одредби, анализата на Законот за основање на Државна комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен
однос во втор степен како и содржината на оспорениот
член 4 став 2 од Законот наспрема наводите од иницијативата, Судот оцени дека истите се основани.
6. Подносителот ја оспорува одредбата од член 4
став 2 од Законот за основање на Државна комисија за
одлучување во Управна постапка и постапка од работен однос во втор степен од аспект на принципот на
поделба на власта и владеењето на правото, односно
дека со ваквото овластување на Владата извршната
власт се мешала во законодавната власт иако меѓу нив
постоела јасна уставна поделеност, што претставувало
и повреда на уставното начело на владеењето на правото и правната сигурност.
Овие наводи на подносителот на иницијативата
според Судот се основани, од причина што според одредбите од Законот, претседателот и членовите на
Државната комисија ги предлага Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, а ги избира и разрешува Собранието.
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За Судот, определбата на законодавецот е јасна во
смисла на тоа дека целокупниот процес на предлагање,
избор и разрешување на претседателот и членовите на
Комисијата е во надлежност на Собранието и неговите
тела, така што логично би било Собранието, коешто
според овој закон е надлежно да ги разрешува претседателот и членовите, тоа да го прави на предлог на собраниската Комисија за прашањата на избори и именувања, којашто согласно Законот е надлежна да го
предлага изборот на претседателот и членовите на Комисијата.
Во член 91 алинеја 13 од Уставот е предвидена надлежност на Владата на Република Македонија да врши
именувања и разрешувања на носители на јавни и други функции утврдени со Уставот и со закон, но не е
предвидено таа да предлага разрешување на
функционерите што ги избира Собранието. Со вклучувањето на Владата во овој процес, преку можноста таа
да предложи разрешување на претседателот или член
на Државната комисија, според мислењето на Судот се
навлегува во сферата на работа на Собранието и се нарушува принципот на поделба на власта на законодавна, извршна и судска. Покрај тоа, во Законот воопшто не е уредена постапката за разрешување, ниту пак
се утврдени критериумите кога Владата може да предложи разрешување на претседателот или член на
Државната комисија. Отсуството на законско регулирање на овие аспекти според Судот, создава правна несигурност на граѓаните што е спротивно на уставното начело на владеењето на правото.
Врз основа на наведеното, Судот оцени дека оспорената одредба од член 4 став 2 од Законот за основање
на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен не е во
согласност со уставните начела на владеењето на правото и поделбата на државната власт од член 8 став 1
алинеи 3 и 4 и член 91 од Уставот на Република Македонија.
7. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
8. Ова одлука, Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован
Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир
Стојаноски.
У. бр. 57/2017
24 октомври 2018 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.
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„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.
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contact@slvesnik.com.mk

