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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

3867.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Северна Македонија („Службен весник на
Република Mакедонија“ бр. 52/91, 1/92, 31/98, 91/01,
84/03, 107/05, 3/09, 49/11 и 6/19), донесувам

3868.
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 Северна Македонија, на
седницата, одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА
МОЛДАВИЈА
I
Г. Габриел Атанасов се поставува на должноста нерезидентен вонреден и ополномоштен амбасадор на
Република Северна Македонија за Република Молдавија, со седиште во Букурешт, Романија.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Указ број 4
2 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа одлука на општина Кавадарци се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, на ГП бр. 27.1,
кое претставува: дел од КП.бр. 2594 со површина од
5227 м2, градежно изградено земјиште и дел од КП.бр.
2594 со површина од 671 м2, земјиште под зграда 1,
КО Марена, запишано во Имотен лист бр.1511 односно
со вкупна површина од 5898м2 согласно Извод од Урбанистички План за село Марена, општина Кавадарци,
број 11-сл. од 18.07.2019 година, донесен со Одлука на
Советот на општина Кавадарци, бр.08-326/4 од
31.01.2019 година, за изградба на објект со намена-В1
Образование - основно училиште.
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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
Северна Македонија“.
Бр. 45-7800/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

3869.
Врз основа на член 21-а став 1 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 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 ноември 2019 година, донесе

3870.
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 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ СН10
(20) KV ВОЗДУШЕН/КАБЕЛСКИ ПРИКЛУЧОК И
НОВА КБТС 10 (20)/0,4 KV БРУШАНИ 5 КО БРУШАНИ И КО РЕСАВА, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Член 1

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА
ПОВРШИНИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА
ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас
за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна
сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање бр.03/19 со архивски бр.3910546/1 од 22.10.2019 година распишан од министерот
за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8604/1
Заменик на претседателот
26 ноември 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на нов
СН10(20) kV воздушен/кабелски приклучок и нова
КБТС 10(20)/0,4 kV Брушани 5 КО Брушани и КО Ресава, Општина Кавадарци.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со површина од 32м2 ги има следните катастарски индикации:
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Член 3

Член 3

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

Северна Македонија“.

Северна Македонија“.

Бр. 45-8721/1

Заменик на претседателот

26 ноември 2019 година

на Владата на Република

Скопје

Северна Македонија,

Бр. 45-8742/1

Заменик на претседателот

26 ноември 2019 година

на Владата на Република

Скопје

Северна Македонија,

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

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

__________

__________

3871.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

3872.

делското земјиште („Службен весник на Република

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за консо-

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

лидација на земјоделско земјиште („Службен весник на

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

Република Македонија“ бр.187/13, 61/16 и 83/18), Вла-

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник

дата на Република Северна Македонија, на седницата,

на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата

одржана на 26 ноември 2019 година, донесе

на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СТРАГОВО 1 И ЕЛЕКТРИЧЕН

ОДЛУКА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА КОНСОЛИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО РАСПРЕДЕЛБА СО ПРОМЕНА НА ГРАНИЦИТЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ПРЕТЕЖНО ВО КАТАСТАРСКА ОПШТИНА ЛОГОВАРДИ,
ОПШТИНА БИТОЛА

ВОД ЗА ПРИКЛУЧОК КО СТРАГОВО, ОПШТИНА
Член 1

КАВАДАРЦИ

Со оваа одлука се определува спроведување на поЧлен 1

стапка за консолидација на земјоделско земјиште на

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

дел од подрачјето на катастарската општина (КО) Ло-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

говарди и делови од катастарските општини Поешево и

ка на Проект за инфраструктура за изградба на фото-

Долно Оризари, Општина Битола (накратко претежно

волтаична централа Страгово 1 и електричен вод за

во КО Логоварди).

приклучок КО Страгово, Општина Кавадарци.

Член 2
Член 2

Границите на консолидационото подрачје се опре-

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност

делени со границите на соседните катастарски парцели

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

кои граничат со консолидационото подрачје во КО Ло-

дикации:

говарди, општина Битола и тоа:
- на исток граничи со: КП бр. 1638, КП бр. 882, КП
бр. 1665, КП бр. 326, КП бр. 1660, КП бр. 921, КП бр.
710, КП бр. 711, КП бр. 755, КП бр. 1410, КП бр. 1406,
КП бр. 1664, КП бр. 1666, КП бр. 875/2 во сопственост
на Република Северна Македонија, КП бр. 1670 во соп-
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ственост на Р.М. Патишта, КП бр. 885 во сопственост

вена, КП бр. 330 во сопственост на Блажева Нада

на Елица Ивановска, КП бр. 875/1 во сопственост на

(72/360), Димитровски Миле (72/360), Димитровски

Георги Петровски (1/4), Васил Петровски (1/4), Цане

Никола (72/360), Димитриевски Менде (30/360), Пер-

Петровски (1/4) и Ристе Котевски (1/4), КП бр. 1644 во

ковсиќ Виолета (30/360), Димитриевска Николина

сопственост на Ацевски Китан Кирил, КП бр. 327, КП

(30/360), Жанета Димитровска (9/360), Александар Ди-

бр. 324 во сопственост на МАКОНДО КОМПАНИ

митровски (9/360), Надица Стефановска (9/360) и Ди-

ДОО Битола, КП бр. 1340, КП бр. 1642 во сопственост
на Бранко Стојановски, КП бр. 1371 во сопственост на
Кежовски Вснгел Кирил, КП бр. 1645 во сопственост
на Гоце Милевски, КП бр. 1517 во сопственост на Сашо Гоцевски, КП бр. 1339 во сопственост на ДООЕЛ
,,ГОНДОЛА,, Битола, КП бр. 55 во сопственост на Ристевски Методија Трајан, КП бр. 54 во сопственост на
Николовски Анѓел Васил, КП бр. 1341 во сопственост

митровски Никола (18/360), КП бр. 480/2, КП бр. 901
во сопственост на Република Северна Македонија, КП
бр. 903 во сопственост на Лупчо Митревски, КП бр.
329 во сопственост на Тасевски Тони, КП бр. 893 во
сопственост на Зафировски Божин Стојан Маса, КП бр.
913 во сопственост на Благоја Димовски, КП бр. 991 во
сопственост на Срдиќ Цветанка, КП бр. 988 во сопстве-

на Котевска Невена, КП бр. 883 во сопственост на Пав-

ност на Јосковска Оливера, КП бр. 989 во сопственост

ловска Вера, КП бр. 1643 во сопственост на Богојовски

на Петровски Петре Младен, КП бр. 480/1 во сопстве-

Максим Јован (1/2) и Богојовски Максим Јосиф (1/2),

ност на Гоце Милевски, КП бр. 990 во сопственост на

КП бр. 1370 во сопственост на Јошевски Љупчо, КП

Стојановска Јелица, КП бр. 905 во сопственост на Пет-

бр. 874 во сопственост на Мите Јовановски, КП бр.

ковски Гроздан Тодор во КО Логоварди; КП бр. 170/23

926/2 во сопственост на Неделковска Петар Живка, КП

во сопственост на Ристевски Борче, КП бр. 197 во соп-

бр. 1342 во сопственост на ФК.ЗА ПРЕРАБ.НА ОВОШ

ственост на Димовска Блаже Ката (3/18), Димовски То-

И ЗЕЛЕН.ВИТАПЕЛА (70/141) и Димовска Слаџана

ме (3/18), Ѓоргиевска Благуна (3/18), Јовчевска Лјупка

(71/141), КП бр. 708 во сопственост на Р.М.ЗК-ПЕЛА-

(1/18), Јовчевски Пецо (1/18), Јовчевски Ѓорѓи (1/18),

ГОНИЈА РЕ-НОВАЦИ (22586/23416), Франц Алојз

Ѓоргиевски Блаже Милан (3/18) и Ѓоргиевски Блаже

(55/23416), Франц Секуловска Марта (55/23416), Трен-

Војдан (3/18), КП бр. 145, КП бр. 149, КП бр. 755 во

дафил Велковски (100/23416), Миле Дамјановски
(144/23416), Виолета Мајсторовска (72/23416), Славица
Горгиевска (72/23416), Владана Лазаревска (83/23416),
Љубица Мијалчева (166/70248), Тони Митревски
(83/23416), Кирил Петров (166/70248) и Трендафилка
Петрова (166/70248) во КО Логоварди;
- на југ граничи со: КП бр. 895, КП бр. 993 во сопственост на Божиновски Благоја Мишко (Маса), КП бр.
331 во сопственост на Бабаджовски Стојан Борис, КП
бр. 328 во сопственост на Ташиевски Живко Крсте
(1/6), Ташиевски Борис (1/6), Ташиевски Илија (1/6),
Ташиевски Лјупчо (1/6), Трајановска Надежда (1/6) и
Шквариќ Воскресија (1/6), КП бр. 890 во сопственост
на Саш Сугаревски, КП бр. 889 во сопственост на Митревска Зорка (3/5), Јошевска Верка (1/5) и Угревска На-

сопственост на Република Северна Македонија, КП бр.
170/16 во сопственост на Нешовски Костов Тоде, КП
бр. 739, КП бр. 170/24, КП бр. 747, КП бр. 295/1 во сопственост на Р.М. Патишта, КП бр. 295/2 во сопственост
на Р.М. на општина Битола, КП бр. 745, КП бр. 742 во
сопственост на Р.М.ВОДИ, КП бр. 287 во сопственост
на Петковски Павле, КП бр. 146/1 во сопственост на
Петковски Грозданов Тодор во КО Поешево;
- на север граничи со: КП бр. 893 во сопственост на
Р.М. Патишта во КО Долно Оризари; КП бр. 1680, КП
бр. 1668, КП бр. 1676 во сопственост на Р.М. Патишта,
КП бр. 1375 во сопственост на Врџовски Јонче, КП бр.
1376, КП бр. 1663, КП бр. 1385, КП бр. 1374 во сопственост на Република Северна Македонија, КП бр.
315 во сопственост на Илиевска Стојан Спасија вд.Ва-

да (1/5), КП бр. 886, КП бр. 986 во сопственост на Р.М.

силие, КП бр. 319 во сопственост на Сузана Манавска

Патишта, КП бр. 888 во сопственост на Котевска Не-

(2555/7367) и Цветановска Ѓорѓи Мимоза р.Сугарева
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(4812/7367), КП бр. 1380 во сопственост на Саш Суга-

и Крстевски Драган (37/174), КП бр. 371 во сопстве-

ревски (2700/3611) и Р.М. З.К.Пелагонија Р.Е Новаци

ност на Алексовски Василев Ѓорѓи (154/492), Илиева

(911/3611), КП бр. 1387 во сопственост на Бајрами

Василева Зора (41/492), Лозанова Спирова Василија

Аледин, КП бр. 314 во сопственост на Санта Роза Дога,

(256/492) и Стојанова Василева Ангелица (41/492), КП

КП бр. 1377 во сопственост на Јованова Слаџана (1/2) и

бр. 368 во сопственост на Ибишоски Сафет, КП бр. 365

Филиповски Киро (1/2), КП бр. 1372 во сопственост на

во сопственост на Ибраим Фејзуловски, КП бр. 376 во

ДУТ НА ГОЛЕМО И МАЛО ПОСРЕД-СЕРВИС МОН-

сопственост на Методиевски Владимир, КП бр. 360 во

ТАЖА АНГЕЛА НАУМ АНГЕЛА АЛФА ЕКСПОРТ

сопственост на Цветановски Живко (15/24), Андријана

ИМПОРТ БИТОЛА ДООЕЛ - БИТОЛА, КП бр. 1519
во сопственост на Ацевски Китан Кирил, КП бр. 1518
во сопственост на Кежовски Вснгел Кирил во КО Логоварди; КП бр. 457, КП бр. 452 во сопственост на Република Северна Македонија во КО Битола 5;
- на запад граничи со: КП бр. 332 во сопственост на
Борис Лазаревски (1/2) и Лазаревска Илинка (1/2), КП
бр. 320, КП бр. 756, КП бр. 1659, КП бр. 855/1, КП бр.
233, КП бр. 193 во сопственост на Република Северна
Македонија, КП бр. 312/2, КП бр. 230, КП бр. 852 во
сопственост на Р.М. Патишта, КП бр. 312/1 и КП бр.
313 во сопственост на Република Северна Македонија
(1949/7142), Виолета Мајсторовска (2596/7142) и Миле
Дамјановски (2597/7142) во КО Логоварди; КП бр. 284,
КП бр. 170/12, КП бр. 170/13 во сопственост на Ристевска Љубица, КП бр. 171 во сопственост на Најдовски
Пецо, КП бр. 170/17 во сопственост на Нешовски Костов Петко, КП бр. 385 во сопственост на Р.М. на општина Битола, КП бр. 170/18 во сопственост на Стојковски Мицев Илија, КП бр. 170/15 во сопственост на
Р.М. Патишта, КП бр. 170/14 во сопственост на Најдовски Пецо (1/2) и Игор Талевски (1/2), КП бр. 170/19 во
сопственост на Јосиф Ристески (1/2) и Благоја Ристески
(1/2) во КО Поешево; КП бр. 382/3 во сопственост на
Пандова Софија, КП бр. 378 во сопственост на Вера
Граматковска (1/4), Нада Мијакова (1/4), Цена Николовска (1/8), Лидија Стојановска (1/8), Босилка Николовска (1/16), Јован Николовски (1/16), Лена Николовска (1/16) и Мери Николовска (1/16), КП бр. 377 во
сопственост на Вера Граматковска (84/3280), Методиевски Владимир (184/205), Нада Мијакова (84/3280),
Цена

Николовска

(42/3280),

Лидија

Стојановска

(42/3280), Босилка Николовска (21/3280), Јован Николовски (21/3280), Лена Николовска (21/3280) и Мери

Милојевиќ Циорба (3/48), Габриела Милојевиќ (3/48),
Сребра Милојевиќ (3/24) и Весна Милојевиќ (3/24), КП
бр. 345 во сопственост на Верица Цветаноска (1/2) и
Димовски Васил (1/2), КП бр. 382/1 во сопственост на
Асиме Лумани, КП бр. 381 во сопственост на Пандова
Софија, КП бр. 379 во сопственост на Ергул Рушидов
(83/88) и Спасовски Атанасов Димко (5/88), КП бр. 346
во сопственост на непознат, КП бр. 382/2, КП бр. 375
во сопственост на Методиевски Владимир, КП бр. 373
во сопственост на Република Северна Македонија
(234/360), Димитровски Михајло (18/360), Димитровски Никола (18/360), Димитриевска Николина (30/360),
Перковиќ Томислав Виолета Р.Димитри (30/360) и Димитриевски Менде (30/360), КП бр. 367 во сопственост
на Методијевски Владимир (789/926), Ибишовски Сафет (107/926), Василевски Петар (3/926), Василевски
Душко (3/926), Василевски Борис (3/926), Петровиќ
Вењерка (3/926), Василевски Јон (3/926) и Методиевски Владимир (15/926), КП бр. 366 во сопственост на
Василевски Душко (1/10), Василевски Петар (1/10), Василевски Борис (1/10), Петровиќ Вњерка (1/10), Василевски Јон (1/10) и Методиевски Владимир (5/10), КП
бр. 359 во сопственост на Република Северна Македонија (121/727) и Сулемани Сабрије (606/727), КП бр.
380 во сопственост на Спасовски Димко, КП бр. 358/1
во сопственост на Република Северна Македонија, КП
бр. 369 во сопственост на Ќенан Ајдароски, КП бр. 370
во сопственост на Верка Христова (1358/8147), Кире
Јовановски (1358/8147), Славка Иванова (1358/8147),
Виолета Јорданова (2037/8147) и Петар Јовановски
(2036/8147) во КО Битола 5.
Член 3
Земјоделското земјиште кое влегува во консолида-

Николовска (21/3280), КП бр. 374 во сопственост на

ционото подрачје во вкупна површина од 3.984.615 м2

Трајан Крстевски (37/174), Ристевска Нелида (100/174)

е со следните катастарски индикации:

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 31

Член 4
(1) Средствата потребни за спроведување на постапката за консолидација во висина од 26.082.888,00 денари се
обезбедени од Проектот “Воведување на национална програма за консолидација на земјиште“
(GCP/MCD/002/EU), финансиран од ИПА на ЕУ и спроведен од страна на Организацијата на Обединетите Нации за храна и земјоделство – ФАО, како и од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8802/1
26 ноември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

Стр. 32 - Бр. 248

3873.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за консолидација на земјоделско земјиште („Службен весник на
Република Македонија“ бр.187/13, 61/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 26 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА КОНСОЛИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО РАСПРЕДЕЛБА СО ПРОМЕНА НА ГРАНИЦИТЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ПРЕТЕЖНО ВО КАТАСТАРСКА ОПШТИНА СОКОЛАРЦИ,
ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО
Член 1
Со оваа одлука се определува спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште на
дел од подрачјето на катастарската општина (КО) Соколарци и незначително на дел од катастарските општини Спанчeво вон град и Чешиново, општина Чешиново-Облешево (накратко претежно катастарска општина Соколарци).
Член 2
Границите на консолидационото подрачје се определени со границите на соседните катастарски парцели
кои граничат со консолидационото подрачје во КО Соколарци, општина Чешиново-Облешево и тоа:
- на исток граничи со: КП бр. 9 во сопственост на
Маре Јордева, КП бр. 1 во сопственост на Јованов
Блаже, КП бр. 24/1 во сопственост на Тони Тасевски
(1/5) Истав Манушев (4/5) , КП бр. 15, КП бр. 66 во
сопственост на Република Северна Македонија, КП бр.
8 во сопственост на Донев Лазо Пецо, во КО Чешиново, КП бр. 4222, КП бр. 4227 во сопственост на Република Северна Македонија, КП бр. 4223, КП бр.
4224, КП бр. 4225 во сопственост на Јованов Владимир, КП бр. 4226 во сопственост на Давиткова Милка
во КО Соколарци, КП бр. 3441, КП бр. 3445 во сопственост на Јакимов Никола Добре, КП бр. 3447/1 во
сопственост на Тодоров Цоне, КП бр. 3390, КП бр.
3391/1 во сопственост на Диванисов Санде Николчо
(1/2), Диванисов Санде Трајче (1/2), КП бр. 3322, КП
бр. 3321/2, КП бр. 3321/3 во сопственост на Митев
Здравко, КП бр. 3478/2 во сопственост на Ангелов Бојко Марјан, КП бр. 3449, КП бр. 3460 во сопственост на
Живко Анастасов, КП бр. 3444/1 во сопственост на Ефтимов Колев Страшо, КП бр. 3443 во сопственост на
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Гоце Михаилов, КП бр. 3447/4 во сопственост на Тасев
Ванчо, КП бр. 3447/3 во сопственост на Давитков
Стојанов Бранко, КП бр. 3463 во сопственост на Крстева Надежда, КП бр. 3480 во сопственост на Анастасов
Тодоров Митко, КП бр. 3326 во сопственост на Киров
Драги, КП бр. 3447/2 во сопственост на Давитков Јованов Тасе, КП бр. 3478/1 во сопственост на Лидија Николова (2/4), Драганчо Тодосиов (1/4), Симеончо Тодосиов (1/4), КП бр. 3329 во сопственост на Гаврилова
Маја, КП бр. 3446 во сопственост на Влатко Јованов,
КП бр. 3442 во сопственост на Костов Николчо, КП бр.
3464 во сопственост на Герасимовски Илија Зоран, КП
бр. 3323 во сопственост на Цеков Кирил, КП бр. 5275,
КП бр. 5305 во сопственост на Република Северна Македонија во КО Спанчево – вон г.р;
- на југ граничи со: КП бр. 5048 во сопственост на
Република Северна Македонија во КО Чешиново, КП
бр. 3125 во сопственост на Зоран Нисев, КП бр. 3124
во сопственост на Гоце Михаилов, КП бр. 6514/1, КП
бр. 5445, КП бр. 3150/2, КП бр. 3172, КП бр. 3148/2,
КП бр. 3175/2, КП бр. 3144/2 во сопственост на Република Северна Македонија, КП бр. 3142/1 во сопственост на Митков Ванчо, КП бр. 3145/2 во сопственост
на Кирчо Глигоров, КП бр. 3175/1 во сопственост на
Митев Бранко во КО Соколарци, КП бр. 3479 во сопственост на Митрев Јоце во КО Спанчево-вон г.р;
- на север граничи со: КП бр. 3142/3, КП бр. 6488,
КП бр.4530, КП бр.3151/3, КП бр.3042/6, КП бр.3770,
КП бр.3170, КП бр.4647/1, КП бр.1485/5, КП бр.1493/2,
КП бр.3109/4, КП бр.3145/3, КП бр.3109/3, КП
бр.3509/2, КП бр.1479/2 во сопственост на Република
Северна Македонија, КП бр. 3191/1, КП бр.3509/1во
сопственост на Андонов Стојан, КП бр. 3777 во сопственост на Донев Киро, КП бр. 3762, КП бр.3761, КП
бр.4534 во сопственост на Цветанов Стојан, КП бр.
1478 во сопственост на Ставрев Трајчо, КП бр. 3546/2
во сопственост на Ташков Игор, КП бр. 3456/2 во сопственост на Јаќимов Миле, КП бр. 1477/2 во сопственост на Звонко Тодоров, КП бр. 4577, КП бр.4557, КП
бр.4578, КП бр.4579, во сопственост на Донев Василија, КП бр. 3112 во сопственост на Стојменов Богатин
Игно, КП бр. 1472 во сопственост на Донева Милка,
КП бр. 3108 во сопственост на Дејан Тасев, КП бр.
4556 во сопственост на Димитрова Стојан Мирјанка,
КП бр. 3111 во сопственост на Живков Славе, КП бр.
3764 во сопственост на Цветанов Симион, КП бр. 3497,
КП бр.3496 во сопственост на Стојанов Солтиров Тасе
(7/8), Стојанов Здравко (1/8), КП бр.4536 во сопственост на Јованов Киро, КП бр.3559 во сопственост на
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Донев Бранко, КП бр.4650 во сопственост на Коцав Лазар, КП бр.3169 во сопственост на Нисев Пецо, КП
бр.3110 во сопственост на Јакимов Тоде (1/3), Јакимова
Донка (1/3), Јакимов Стојан (1/3), КП бр.4553 во сопственост на Гоце Михаилов, КП бр.3162 во сопственост на Јосифов Блаже, КП бр.3163 во сопственост на
Јосифов Славе, КП бр.1465 во сопственост на Илиев
Васе, КП бр.4535 во сопственост на Трајчев Дејан, КП
бр.4537/1 во сопственост на Донев Манев Блаже, КП
бр.4537/2 Донева Ружа, КП бр.3508, КП бр.1479/1 во
сопственост на Манов Блажо, КП бр.4582 во сопственост на Марија Јованова (1/3), Кате Јованова (1/3), Катерина Јованова (1/3), КП бр.3494 во сопственост на
Мојсиев Митко, КП бр.3173 во сопственост на Ангелов
Тони, КП бр.4552, КП бр.1493/1 во сопственост на
Марјан Василев, КП бр.3141 во сопственост на Горгиев
Јоце, КП бр.3778 во сопственост на Донев Доне Борче
(1/8), Донев Коле Трајчо (2/8), Донева Доне Лидија
(1/8), Малинов Коле Методи (2/8), Малинов Васил
Стојка (2/8), КП бр.3506 во сопственост на Митков
Бранко, КП бр.3136 во сопственост на Миленкова Снежана (1/2), Панов Александар (1/2), КП бр.3177 во сопственост на Манев Стојо Борис, КП бр.3775 во сопственост на Анастасов Стојчо (1/2), Анастасов Душко
(1/2), КП бр.3140 во сопственост на Ѓорев Станко, КП
бр.4648 во сопственост на Зафиров Маринко, КП
бр.4580 КП бр.3546/1, во сопственост на Ташков
Штерјо, КП бр.1476/2 во сопственост на Давитков
Бранко, КП бр.4651 во сопственост на Зафиров Маринко, КП бр.3106 во сопственост на Дејан Тасев, КП
бр.4581 во сопственост на Блаже Тасев (3/4), Давитков
Бранко (15/24), Јордан Тасев (2/24) Мијалче Тасев
(2/24), Борче Тасев (2/24), КП бр.4551 во сопственост
на Митев Тимо, КП бр.1494 во сопственост на Тоде Давитков (1/2), Коцева Гацо Тодора (1/2), КП бр.3176 во
сопственост на Ѓорѓиев Анче, КП бр.3101, КП бр.
3102/1 во сопственост на Живков Кире, КП бр.4584 во
сопственост на Јованов Славе, КП бр.1477/1 Кире
Ставрев, КП бр.3109/2 во сопственост на Никола Горгиев, КП бр.3109/1 во сопственост на Петрушев Јовица,
КП бр.3137/1 во сопственост на Богатинов Перо, КП
бр.3105/1 во сопственост на Динов Добре во КО Соколарци;
- на запад граничи со: КП бр. 3191/2, КП бр. 5453,
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ственост на Јаќимов Миле, КП бр. 3129, КП бр. 3131
во сопственост на Митев Коле, КП бр. 1456, КП бр.
1466 во сопственост на Нисев Лазо, КП бр. 3456/3, КП
бр. 1411/2 во сопственост на Нисев Пецо, КП бр.
3192/1 во сопственост на Трајчев Дејан, КП бр. 3192/2
во сопственост на Атанасов Симеон, КП бр. 1446 во
сопственост на Нисев Коле Пецо (23/38), Златанов
Славко Илчо (10/38), Донева Милка (5/38), КП бр. 3133
во сопственост на Стојменов Богатин Игно, КП бр.
1409/1, КП бр. 1452/1, КП бр. 1410/1 во сопственост на
Зоран Нисев, КП бр. 3193/1 во сопственост на Цветанов Стојан, КП бр. 1467/1 во сопственост на Јакимов
Тоде (1/3), Јакимова Донка (1/3), Јакимов Стојан (1/3),
КП бр. 3135/1 во сопственост на Тенева Дафинка
(9/10), Симјонова Павлина (1/10), КП бр. 3455/1 во сопственост на Бранко Димитров, КП бр. 1454/1 во сопственост на Стоимилов Ванче, КП бр. 3134/1 во сопственост на Горгиев Васил, КП бр. 1453/1 во сопственост на Митков Јордан, КП бр. 1471/1, КП бр. 1471/2
во сопственост на Ефремов Златан, КП бр. 1460/1 во
сопственост на Анастасов Јордан, КП бр. 3195/1 во
сопственост на Цветанов Драго, КП бр. 1485/3 во сопственост на Миткова Весна, КП бр. 1461/1 во сопственост на Давитков Илија, КП бр. 1412/1 во сопственост
на Златанов Тони во КО Соколарци, КП бр. 3159/1 во
сопственост на Илиев Васе, КП бр.3160 во сопственост
на Роберт Трајчов (132/192), Нацев Љубе (60/192), КП
бр. 2635 во сопственост на Милосов Стеванов Живко,
КП бр. 2615 во сопственост на Јакимов Тоде (1/3), Јакимова Донка (1/3), Јакимов Стојан (1/3), КП бр. 2633,
КП бр. 2614 во сопственост на Јакимов Драго Миле,
КП бр. 2646/1 во сопственост на Јосифовски Драги
(4/16), Максимова Паца (8/16) Јосифов Блаже (4/16),
КП бр. 2647 во сопственост на Манилов Митко Лазо,
КП бр. 2634 во сопственост на Звонко Тодоров, КП бр.
3155 во сопственост на Богатинов Стојчов Перо, КП
бр. 3168 во сопственост на Нацов Трајчо Ванчо, КП бр.
3154 во сопственост на Димитров Глигор, КП бр.
3164/1 во сопственост на Сандев Трајчо Ване, КП бр.
3165/1 во сопственост на Гоше Јованов во КО Спанчево-вон г.р.

КП бр. 3193/2, КП бр. 3161/2, КП бр.3135/2, КП бр.
3455/2, КП бр. 3134/2, КП бр. 1471/3, КП бр. 3151/4,

Член 3

КП бр. 3195/2, КП бр. 3160/2 во сопственост на Репуб-

Земјоделското земјиште кое влегува во консолида-

лика Северна Македонија, КП бр. 1417, КП бр. 1425,

ционото подрачје во вкупна површина од 217.700 м2 е

КП бр. 1411/1, КП бр. 1404/1, КП бр. 1485/4 во соп-

со следните катастарски индикации:

Стр. 34 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 49

Стр. 50 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 63

Стр. 64 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 65

Стр. 66 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 67

Стр. 68 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 69

Стр. 70 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 71

Стр. 72 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 73

Стр. 74 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 75

Стр. 76 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 77

Стр. 78 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 79

Стр. 80 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 81

Стр. 82 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 83

Стр. 84 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019

Бр. 248 - Стр. 85

Стр. 86 - Бр. 248

3 декември 2019

3 декември 2019
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Член 4
(1) Средствата потребни за спроведување на постапката за консолидација во висина од 21.142.982,00
денари се обезбедени од Проектот “Воведување на национална програма за консолидација на земјиште“
(GCP/MCD/002/EU), финансиран од ИПА на ЕУ и спроведен од страна на Организацијата на Обединетите
Нации за храна и земјоделство – ФАО, како и од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој.
(2) Средствата од став (1) на овој член се наменети за покривање на следните трошоци:

Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8806/1
26 ноември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

Стр. 88 - Бр. 248

3874.
Врз основа на член 16 точка 5) од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14,
129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 26 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ ЗА
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЗА УКАЖУВАЊЕ НА
ПОМОШ НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА
1. За учество во давање помош на Република Албанија, во санирањето на последиците од земјотрес, се
испраќаат вкупно 37 лица од кои 35 лица од Дирекцијата за заштита и спасување - припадници на републичките сили за заштита и спасување и двајца припадници
од Министерство за внатрешни работи, водичи на
куче.
2. За санирање на последиците од земјотресот во
Република Албанија, средствата потребни за преземање на активности за укажување на помош од страна на
лицата наведени во точка 1 од оваа одлука да се ангажираат од:
- Дирекцијата за заштита и спасување: комплетна
специјализирана опрема и материјално-технички средства за пребарување и спасување од урнатини, шест возила за транспорт на опремата и луѓето и две противпожарни возила;
- Министерство за внатрешни работи: едно куче за
пребарување на терен и едно возило.
3. Припадниците од наведените државни органи од
точка 1 од оваа одлука, се испраќаат за период од седум дена.
4. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и надоместоци за припадниците на републичките сили за заштита и спасување од точка 1 од
оваа одлука, ќе се обезбедат од сопствените средства
на наведените органи на државна управа, секој за своите учесници.
5. Подготовките и организацијата на учесниците во
укажувањето на помошта ќе ги изврши Дирекцијата за
заштита и спасување.
6. По завршувањето на активностите, Дирекцијата
за заштита и спасување поднесува извештај пред Владата на Република Северна Македонија.
7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45 – 9520/1
Заменик на претседателот
26 ноември 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3875.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот 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 и 140/2018 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019),
Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 ноември 2019 година, донесе

3 декември 2019

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА
ЗА ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ-КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДВА НОВИ ЧЛЕНА НА КОМИТЕТОТ ЗА
ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ
1. За членови на Комисијата за оценка и предлогкандидати за избор на два нови члена на Комитетот за
одобрување на инвестиции при Фондот за иновации и
технолошки развој, се именуваат:
а) за претседател
- Еида Реџа од Канцеларијата на Претседателот на
Владата на Република Северна Македонија
б) за секретар
- Филип Илиев од Кабинетот на ЗПВРСМ задолжен
за економски прашања и координација со економските
ресори
в) за членови:
- Марина Арсовска од Министерство за економија,
- Александра Чавдаревска од Стопанска комора на
информатички и комуникациски технологии-МАСИТ,
- Љупка Димоска од Сојуз на стопански комори.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 24 – 9596/1
Заменик на претседателот
26 ноември 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3876.
Врз основа на член 9 од Законот за основање на
Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010, 59/2012, 187/2013,
41/2014 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 ноември 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА
И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
1. Трајче Калевски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.
2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за
промоција и поддршка на туризмот, се именува Љубица Стојческа.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 24 – 9597/1
Заменик на претседателот
26 ноември 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3877.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 35/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
26 ноември 2019 година, донесе

3 декември 2019

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ЈП
ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ
1. Од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје, се разрешува
Јордан Крцковски.
2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје, се именува Васил Зимбаков.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
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IV
Во делот IV во воведната реченица износот
„3.380.000,00” се заменува со износот „3.320 .000,00”.
Во табелата во реден број 1 износот „1.710.000,00“
се заменува со износот „1.510.000,00“.
Во табелата во реден број 2 износот „480.000,00“ се
заменува со износот „505.000,00“.
Во табелата во реден број 4 износот „80.000,00“ се
заменува со износот „195.000,00“.
V
Во делот V во воведната реченица износот
„990.000,00” се заменува со износот „1.000.000,00”.
Во табелата во реден број 3 износот „370.000,00“ се
заменува со износот „380.000,00“.
VI
Во делот VI во воведната реченица износот
„1.199.000,00” се заменува со износот „1.239.000,00”.
Во табелата во реден број 3 износот „670.000,00“ се
заменува со износот „710.000,00“.

Бр. 24 – 9598/1
Заменик на претседателот
26 ноември 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
VII
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
__________
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб3878.
лика Северна Македонија“.
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на Република
Бр. 45-8601/1
Заменик на претседателот
Македонија“ бр. 103/08, 53/11, 51/15 и 149/15), Владата
26 ноември 2019 година
на Владата на Република
на Република Северна Македонија, на седницата одржаСкопје
Северна Македонија,
на на 26 ноември 2019 година, донесе
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
ПРОГРАМА
3879.
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОВрз основа на член 36 став (5) од Законот за ВладаТИ ОД ОБЛАСТА НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКАТА
ДЕЈНОСТ ВО 2019 ГОДИНА
та на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
I
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
Во Програмата за работи од областа на хидромете142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Сеоролошката дејност во 2019 година („Службен весник
верна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република
на Република Македонија” бр. 15/19), во Делот I во воСеверна Македонија, на седницата одржана на 26 новедната реченица износот „98.791.000,00” се заменува
ември 2019 година, донесе
со износот „100.791.000,00”.
Во табелата во реден број 1 износот „90.172.000,00“
ПРОГРАМА
се заменува со износот „92.072.000,00“.
Во табелата во реден број 2 износот „3.050.000,00“ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОМОЦИЈА НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА И
се заменува со износот „3.160.000,00“.
Во табелата во реден број 3 износот „3.380.000,00“ ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ДОМАЌИНСТВАТА ЗА 2019 ГОДИНА
се заменува со износот „3.320.000,00“.
Во табелата во реден број 4 износот „990.000,00“ се
I
заменува со износот „1.000.000,00“.
Во Програмата за промоција на обновливи извори
Во табелата во реден број 5 износот „1.199.000,00“
на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност
се заменува со износот „1.239.000,00“.
Во колоната „Вкупно’’ износот „98.791.000,00“ се во домаќинствата за 2019 година („Службен весник на
заменува со износот „100.791.000,00“.
Република Македонија“' бр.15/19 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.189/19), во ДеII
лот V во воведната реченица, износот „15.000.000,00“
Во делот II во воведната реченица износот
се заменува со износот „23.000.000,00“.
„90.172.000,00” се заменува со износот „92.072.000,00”.
Во точката 2 износот „15.000.000,00“ се заменува со
Во табелата во реден број 1 износот „90.172.000,00“ износот „7.000.000,00“.
се заменува со износот „92.072.000,00“.
II
III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
Во делот III во воведната реченица износот
денот на објавувањетo во „Службен весник на Репуб„3.050.000,00” се заменува со износот „3.160.000,00”.
Во табелата во реден број 3 износот „250.000,00“ се лика Северна Македонија“.
заменува со износот „210.000,00’’.
Бр. 45-8995/1
Заменик на претседателот
Во табелата во реден број 4 износот „200.000,00“ се
26 ноември 2019 година
на Владата на Република
заменува со износот „160.000,00’’.
Скопје
Северна Македонија,
Во табелата во реден број 5 износот „250.000,00“ се
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
заменува со износот „440.000,00“.
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3880.
Врз основа на член 22 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15,
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 26 ноември 2019 година, донесе
Г О ДИ Ш НА П Р ОГ Р А М А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ,
УРБАНИСТИЧКО–ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
И УРБАНИСТИЧКО–ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2019 ГОДИНА
I
Во Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови
на генерални урбанистички планови, урбанистичко –
планскадокументација и урбанистичко – проектни документации за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/19 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ 107/19), во делот I,
точка 1, по подточката 1.11 се додаваат 6 нови подточки 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 и 1.17 кои гласат:
„1.12. Изработка на државно-урбанистичка планска документација за изградба на меѓурегионална
депонија за комунален отпад – централна постројка за
управување со отпад лоцирана во Општина Свети Николе;
1.13. Изработка на Урбанистичко планска документација за автокамп во Општина Петровец;
1.14. Изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаични централи, со намена Е2 – комунална супраструктура, КО
Богданци вон град, Општина Богданци;
1.15. Изработка на Архитектонско-урбанистичкиот проект за формирање на градежни парцели во Блок
1, за наменска зона 1.1 со основна намена В2 – здраство и социјална заштита - Универзитетски клинички
центар, дефинирана во Урбанистички план вон населено место Веле Поле – Општина Ѓорче Петров;
1.16. Изработка на Државно урбанистичка планска документација за Казнено-поправна установа Прилеп;
1.17. Изработка на изменување и дополнување на
Детален урбанистички план за Градска четврт ЈИ02,
општина Аеродром, донесен со Одлука на Советот на
Општина Аеродром бр. 08-2708/1 од 11.04.2017 година
за основна класа на намена В4 Полициска станица Аеродром.“
Подточките 1.12.; 1.13.; 1.14.; 1.15.; 1.16. и 1.17.
стануваат подточки 1.18.; 1.19.; 1.20.; 1.21.; 1.22. и 1.23.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-8603/1
Заменик на претседателот
26 ноември 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

3 декември 2019

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ
3881.
ОБЈАВА
Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Големото Војводство Луксембург за
размена и заемна заштита на класифицирани информации, потпишана во Скопје на 6 септември 2018 година,
ратификувана од Собранието на Република Северна
Македонија и објавена во „Службен весник на РСМ“
број 104/2019, согласно членот 14, став 1 од Спогодбата, влегува во сила на 1 јануари 2020 година.

28 ноември 2019 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
3882.
Врз основа на член 29 став (11) алинеи 1, 2 и 3 од
Законот за шумите („Службен весник на Република
Македонија“ бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13,
147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16)
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ПЛАНОВИ
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ СО СТОПАНСКА НАМЕНА И ЗАШТИТНА НАМЕНА, КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНАТА ИЗРАБОТКА, ДОНЕСУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ, СОДРЖИНАТА
НА ПОСЕБНИТЕ ПЛАНОВИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ ВО ЗАШТИТЕНИТЕ
ПОДРАЧЈА, НАЧИНОТ НА НИВНАТА ИЗРАБОТКА, ДОНЕСУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ И СОДРЖИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ПЛАН ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ НАД 30 ХА, НАЧИНОТ НА НИВНАТА
ИЗРАБОТКА, ДОНЕСУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на посебните планови за стопанисување со шумите со стопанска намена и заштитна намена, како и начинот на
нивната изработка, донесување и одобрување, содржината на посебните планови за одгледување и заштита
на шумите во заштитените подрачја, начинот на нивната изработка, донесување и одобрување и содржината
на посебниот план за стопанисување со шумите во приватна сопственост над 30 ха, начинот на нивната изработка, донесување и одобрување.
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II. ПОСЕБЕН ПЛАН ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ СО СТОПАНСКА НАМЕНА И ЗАШТИТНА НАМЕНА
Член 2
(1) Посебниот план за стопанисување со шумите со
стопанска намена и заштитна намена (во натамошниот
текст: Посебен план за стопанисување со шумите) се
состои од:
- текстуален дел,
- обрасци и
- шумски карти.
(2) Текстуалниот дел и обрасците се во форма на
книга со А4 формат, со димензии 21,0 х 29,7 см, во зелена боја, со тврдо укоричени корици, кон кои се приложуваат потребните карти за просторот опфатен со
посебниот план.
1. Текстуален дел
Член 3
Tекстуалниот дел ги содржи следните податоци:
- име на шумскостопанската единица,
- местоположба,
- граници (потесни и пошироки),
- површина на шумите и на необраснатото земјиште
во границите на шумскостопанската единица,
- поседовната состојба,
- природни услови (орографски, хидрографски, геолошки, педолошки и климатски услови),
- состојбата на шумата (опис на месторастењето,
опис на шумските заедници, опис на насадите, утврдување на дрвната маса, утврдување на прирастот, утврдување на вредноста на дрвната маса во насадите и
опис на инфраструктурни и други објекти во шума),
- aнализа на стопанисување со шумите во минатото,
- целите на идното стопанисување со шумата и планирање,
- планирање (план за користење на шумите, план за
одгледување и план за заштита на шумите),
- план за изградба и одржување на шумските сообраќајници и други инфраструктурни објекти во шума и
- економско-финансиски план.
1.1. Име на шумскостопанската единица
Член 4
Со посебниот план за стопанисување со шумите се
утврдува името на шумскостопанската единица, врз основа на карактеристичните топоними на подрачјето.
1.2. Местоположба
Член 5
Местоположбата на шумскостопанската единица се
опишува според координатите кои ги зазема во однос
на северната географска широчина и источната географска должина од Гринич и според лоцираноста на
најблиското населено место.

1.3. Граници
Член 6
(1) Границата на шумскостопанската единица се утврдува по природни или вештачки маркантни објекти
(гребени, срт, раб на шума, река, пат, коти и тригонометри) и претставува сливно подрачје, односно гравитациона целина и ги опфаќа шумите и шумското земјиште формирајќи природна стопанска целина.
(2) Границата на шумскостопанската единица е
трајна со исклучок кога се додаваат нови неуредени
шуми, при трајна пренамена, при размена на шуми и
шумско земјиште и други случаи определени со закон.
(3) Граничната линија на шумскостопанската единица видно се обележува со трајни гранични знаци
според важечките стандарди, со три паралелни, хоризонтални црти и по една точка од левата и десната
страна над кои се испишува бројот на одделот.
(4) Граничната линија на одделот видно се обележува со трајни гранични знаци со две паралелни хоризонтални црти и по една точка од левата и десната
страна над кои се испишува бројот на одделот.
(5) Граничната линија помеѓу државните и приватните шуми се бележат со една хоризонтална црта и по
една точка од левата и десната страна.
(6) Обележувањето се врши на живи стебла, стабилни, крупни камења-самици и хумки со водоотпорна
боја и тоа:
- за шуми во државна сопственост со црвена боја и
- за шуми во приватна сопственост со сина боја.
(7) Доколку површината на пододделот е обрасната
со шумска вегетација, се обележува со мала буква, необраснатите се обележуваат со бројка.
(8) Редоследот на нумерирањето на одделите се
врши од лево на десно во сливното подрачје, односно
во целата шумскостопанска единица.
1.4. Површина на шумите и на необраснатото земјиште во границите на шумскостопанската единица
Член 7
(1) Површината на шумскостопанската единица
претставува збир на сите катастарски парцели со намена шума и шумско земјиште, се изразуваат во хектари
и ари (во две децимали) и се сравнуваат со површините
од Катастарот за недвижности.
(2) Во посебниот план за стопанисување со шумите
површината се прикажува како шума, шумско земјиште и останато земјиште.
(3) Површината под шума претставува шумски екосистем кој постои на шумско земјиште обраснато со
шумски видови дрвја и грмушки, голини непосредно
до шумата, како и други голини и ливади внатре во шумата, шумски расадници, шумски патишта, семенски
плантажи, противпожарни просеки во шума, ветрозаштитни појаси на површина поголема од два ари, како и
шуми во заштитените подрачја. Шума се состои и од
млади насади и шумски култури со површина поголема
од два ари, како и површини кои се составен дел на
шумата, а привремено се необраснати како резултат на
човечкото влијание или природни непогоди на кои започнало природното обновување.
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(4) Нешумската површина ја претставуваат сите
површини кои не се од значење за стопанисувањето со
шумите и служат за друга намена (населени места,
ниви, ливади, плантажи, камењари, линиска инфраструктура, поголеми водни акумулации и друг вид на
трајни објекти).
Член 8
(1) Посебниот план се изработува посебно за секоја
шумскостопанска единица (површина под шума, шумско земјиште и останато земјиште) и истата претставува основна единици за планирање.
(2) Шумскостопанска единица е природна и стопанска целина, утврдена според орографските и хидрографските карактеристики, сообраќајниците и други
природни и економски услови за управување и стопанисување со шумите и шумската инфраструктура.
(3) Заради порационално организирање на стопанисувањето со шумите како и заради контрола на стопанисувањето, шумскостопанската единица се дели на
оддели и пододдели.
(4) Одделот претставува дел од шумскостопанската
единица, просторно издвоен со природни или вештачки граници со површина до 100 ха.
(5) По исклучок од ставот (4) на овој член, одделот
може да зафаќа површина до 120 ха доколку при премерот за реизработка на посебниот план се утврдат нови површини прираснати со шумска вегетација.
(6) Пододделот е најмала просторна единица во
шумскостопанската единица и претставува дел на шума која по своите карактеристики битно се разликува
од останатиот дел во одделот.
(7) Доколку површината на поддоделот е обраснат,
се обележува со мала буква, додека необраснатите површини се обележуваат со бројка.
(8) Површината на одделите и пододделите во шумскостопанската единица се утврдува со планиметрирање од топографски карти, употребата на географски
информациски систем и со примена на други современи софтверски решенија.
1.5. Поседовна состојба
Член 9
Во поседовната состојба се наведувааат сопственичките права на површините кои се вклучени во посебниот план за стопанисување со шумите, а се земаат
од катастарската евиденција.
1.6. Природни услови
Член 10
(1) Во природните услови се опишуваат основните
карактеристики на:
- орографските услови (релјеф, надморска височина, наклон на теренот и експозиција на земјиштето),
- хидрографските услови (реки, водотеци и извори),
- геолошките услови (матични карпи, нивната старост и составот),
- педолошките услови (морфологија и опис на почвениот тип, физички и хемиски состав на почвите, процесот на хумификација, мртвата и живата покривка) и

- климатските услови (температура на воздухот,
врнежи, релативна влажност, ветрови, дождовен фактор, индекс на суша и вид и степен на ерозија).
(2) Врз основа на природните услови од ставот (1)
на овој член се оценува какво е влијанието на истите
врз развојот на постојната вегетација, а посебно какви
можности даваат за идниот развој на шумската вегетација, особено кога е во прашање внесувањето на нови
видови дрвја, односно замена на некој од постојните
видови.
1.7. Состојба на шумите
Член 11
Состојбата на шумите опфаќа опис на месторастењето, опис на шумските заедници, опис на насадите,
утврдување на дрвната маса, утврдување на прирастот,
утврдување на вредноста на насадите и опис на инфраструктурните објекти.
1.7.1. Опис на месторастењето
Член 12
Описот на месторастењето во својот состав содржи
податоци за надморската височина (најниската и највисоката точка во шумскостопанската единица), релјеф,
изложеност, наклон на теренот, изложеност на земјиштето на ерозија, геолошка подлога, педолошки услови и
нивните својства, процесот на хумификација, растителната вегетација и други карактеристики, како и даден
табеларен приказ по вид на месторастење, површина,
дрвна маса и тековен прираст.
1.7.2. Опис на шумските заедници
Член 13
Шумските заедници (фитоценозите) се опишуваат
по фитоценолошка припадност, прикажани по асоцијации и субасоцијации, по катови на дрвја, грмушки и
приземна вегетација и истите се прикажани табеларно
по површина, дрвна маса и тековен прираст.
1.7.3. Опис на насадите
Член 14
(1) Описот на насадите содржи податоци за формата на одгледување, формата на стопанисување, составот, намена на шумите, склоп, обраст, висина, бонитет,
возраст, загрозеност на шумите од штетни влијанија,
здравствена состојба, квалитет на дрвјата, очуваноста,
како и податоци за состојбата, видот и развојната фаза
на обновата.
(2) Формата на одгледување, формата на стопанисување, состав, склоп, обраст, бонитет, возраст и очуваноста се прикажува табеларно по површина, дрвна
маса и тековен прираст.
(3) Според формата на одгледување насадите се делат на високостеблени, средностеблени и нискостеблени.
(4) Според формата на стопанисување насадите се
делат на едновозрасни, разновозрасни и пребирни.
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(5) Според составот насадите може да бидат чисти
(ако главниот дрвен вид е застапен со над 90% од вкупниот број на дрвја во насадот) и мешани насади (ако
главниот дрвен вид е застапен до 90%).
(6) Според очуваноста насадите се делат во очувани
(каде обрастото е ≥ 0,6) и деградирани (каде обрастот е
под 0,6 како резултат на неповолни биотски и абиотски фактори).
(7) Според намената насадите се делат на стопански
и заштитни.
1.7.4. Утврдување на дрвната маса
Член 15
Дрвната маса на насадите ја сочинува масата на сите стебла со дијаметар на градна висина поголем од одредената утврдена граница која изнесува 10 см за високостеблените насади и 5 см за средностеблените и нискостеблените.
Член 16
(1) Дрвната маса се утврдува по оддели односно пододдели и тоа со потполно мерење на дијаметрите по
методот на пробни површини, растежни таблици или
по слободна процена, а во зависност од стопанското
значење, форма, состав и состојба на насадот.
(2) Во едновозрасните високостеблени насади, утврдувањето на дрвната маса на насадите од последната
класа по возраст, се врши со метод на пробни површини. Во насадите од останатите класи по возраст,
дрвната маса се утврдува по растежни таблици.
(3) Во пребирните, групимично разнозоврасните и
средностеблените насади, утврдувањето на дрвната маса се врши со метод на пробни површини.
(4) Нискостеблените насади со возраст над 50 години, утврдувањето на дрвната маса се врши со метод
на пробни површини. Во нискостеблените насади до 50
години дрвната маса се утврдува со соодветни растежни таблици.
(5) Кај деградираните насади (псеудомакии, шикари и шибјаци) дрвната маса се одредува по слободна
процена.
Член 17
Кога дрвната маса на насадот се утврдува по пат на
пробни површини, големината на истите во однос на
вкупната површина на насадот изнесува:
− од 5-10% кај пребирни и расновозрасни насади,
− од 3-5% кај едновозрасните високостеблени и
средностеблени насади и кај нискостеблените насади
со возраст над 50 години.
Член 18
(1) Дрвната маса се утврдува одделно за секој вид
на дрво и се искажува во кубни метри.
(2) Дрвната маса на видови дрвја, која во вкупната
дрвна маса на насадот е застапена со помалку од 10%,
може да се утврди заедно со дрвната маса со сродните
видови дрвја.
(3) Дрвната маса се искажува во степени по дебелина или во класи по дебелина.
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(4) Кога дрвната маса се искажува во степени по дебелина, градните дијаметри се групирани во степени од
по 5 см, а средините на степените се 2,5 см, 7,5 см, 12,5
см, 17,5 см итн.
(5) Кога дрвната маса се искажува во класи по дебелина, градните дијаметри се групираат во следните
класи:
Класа
I. класа по дебелина
II. класа по дебелина
III. класа по
дебелина
IV. класа по
дебелина
V. класа по дебелина
VI. класа по
дебелина
VII. класа по
дебелина
VIII. класа по
дебелина

Дијаметар
- до 10 см (само за
нискостеблените насади),
- од 11 до 20 см,
- од 21 до 30 см,
- од 31 до 40 см,
- од 41 до 50 см,
- од 51 до 60 см,
- од 61 до 70 см,
над 71 см.

(6) Кога дрвната маса се искажува во класи по возраст, класите по возраст се групираат во следните
класи:
Класа
I. Класа по возраст
II. Класа по возраст
III. Класа по возраст
IV. Класа по возраст
V. Класа по возраст
VI. Класа по возраст
VII. Класа по возраст
Класа
I. Класа по возраст
II. Класа по возраст
III. Класа по возраст
IV. Класа по возраст
V. Класа по возраст
VI. Класа по возраст
VII. Класа по возраст
VIII. Класа по возраст
IX. Класа по возраст
X. Класа по возраст

За високостеблени и
средностеблени насади
до 20 години
од 21-40 г.
од 41-60 г.
од 61-80 г.
од 81-100 г.
од 101-120 г.
од 121-140 г.
За нискостеблени насади
до 10 година
од 11-20 г.
од 21-30 г.
од 31-40 г.
од 41-50 г.
од 51-60 г.
од 61-70 г.
од 71-80 г.
од 81-90 г.
над 90 г.

(7) Дрвната маса на насадите се одредува по правило со помош на локални или општи масовни таблици.
1.7.5. Утврдување на прирастот
Член 19
Тековниот прираст на дрвната маса се утврдува по
оддели и пододдели и по видови дрвја и тоа:
- во насади каде дрвната маса е утврдена со потполно мерење, тековниот прираст на дрвната маса се утврдува со помош на контролен метод;
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- во насади каде дрвната маса е утврдена по метод
на пробни површини, тековниот прираст на дрвната
маса се определува со еден од методите со дупчење на
стебла (методот на прирастот по дебелина, метод по
време на преминување и задржување и метод на процентот на прирастот по дрвна маса);
- во насади каде дрвната маса се одредува по слободна процена и тековниот прираст се одредува по слободна процена и
- во насади каде дрвната маса е утврдена со растежни табели, тековниот прираст се утврдува со растежни
табели.
1.7.6. Утврдување на вредноста на дрвната маса во
насадите
Член 20
(1) Вредноста на дрвната маса на насадите се утврдува според вредноста на дрвото на корен и во зависност од нивната зрелост за сеча.
(2) Вредноста на дрвната маса на корен се утврдува
така да од пазарната цена на шумските сортименти кои
може да се произведат од тоа дрво се одземат трошоците на користењето на шумите (трошоци за сеча и изработка на шумски сортименти, трошоците на транспорт
до местото на испорака и соодветен дел на заедничките
трошоци на организацијата).
(3) Вредноста на дрвната маса на младите насади се
утврдува според трошоците на нивното основање зголемен со факторот пораст на вредноста така да во време на приближна зрелост за сеча се постигне вредност
на дрво на корен.
(4) Трошоците на основање на младите насади се
утврдува според висината на трошоците за пошумување по вештачки пат.
(5) Трошоците на основање на млади насади настанати по пат на природно обновување се земаат во висина на трошоците за вештачко пошумување со семе.
(6) При утврдувањето на вредноста на дрвната маса
на насадите од ставовите (2), (3), (4) и (5) на овој член,
потребно е да се додаде вредноста на изградените шумски сообраќајници за да се добие реалната цена за
вредноста на дрвната маса на насадите.
(7) Утврдувањето на вредноста на дрвната маса на
насадите се врши посебно за секој насад.
(8) Вредноста на насадите се изразува во денари.
1.7.8. Опис на инфраструктурни и други објекти во
шума
Член 21
(1) Описот на инфраструктурни и други објекти во
шума опфаќа опис на шумските сообраќајници и другите инфраструктурни објекти во шума.
(2) Шумските сообраќајници се опишуваат по сопственоста и намената, видот на коловозот по кој се
врши шумски транспорт, квалитетот на сообраќајницата и местоположбата.
(3) Другите инфраструктурни објекти во шума се
опишуваат според намената, типот на градба, местоположба, површина и други параметри.
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(4) Вредноста на шумските сообраќајници се утврдува по цена на чинење за изградба и одржување.
(5) Вредноста на другите инфраструктурни објекти
во шума се утврдува врз основа на утврдената книговодствена вредност за време на изработка на посебниот
план.
(6) Врз основа на должината на шумските сообраќајници и јавните патишта кои поминуваат низ шума, се
утврдува густината на патната мрежа на шумскостопанската единица за која се изработува посебниот
план.
1.8. Анализа за стопанисувањето со шумите
во минатото
Член 22
(1) Анализа за стопанисување со шумите во минатото се изработува врз основа на податоците за досегашното стопанисување со шумите и податоци за сегашната состојба на шумите.
(2) Во анализата од ставот (1) на овој член се оценуваат сите планирани и извршени работи со посебен осврт за последните 10 години, особено:
- движење на шумскиот фонд по површина,
- движење на шумскиот фонд по дрвна маса (во
класи по дебелина, односно, во класи по возраст), одделно по видови дрвја,
- движење на прирастот на насадите по видови дрвја,
- квалитетен развој на насадите и нивната здравствена состојба,
- биланс на извршените работи во насадите за обнова, одгледување, мелиорација, заштита и користење
(дрво и други шумски производи),
- биланс на изградбата и одржувањето на шумските
сообраќајници и утврдување на отвореноста на шумата
и густината на мрежата на шумските сообраќајници,
- биланс на изградба и одржување на останатите објекти врзани за шумата,
- влијание на извршените работи и спроведените
мерки во стопанисувањето со шумите на земјиштето и
развитокот на насадите,
- општа и посебна проблематика во стопанисувањето со насадите,
- оценка на резултатите од извршените работи во
стопанисувањето со насадите, особено оценување на
изборот на претходно одредените цели на стопанисување, вид и обем на работите, мерки и методи за постигнување на тие цели (начин на стопанисување, ротација, мала ротација, стопански класи и избор на видови
дрвја).
1.9. Цели на идното стопанисување со шумата и
планирање
Член 23
(1) Врз основа на утврдената состојба на шумите,
анализата за стопанисувањето со шумата во минатото и
намената на шумата се определуваат следните цели на
стопанисување:
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- биолошки цели, со кои треба да се насочи развојот
на дрвјата и насадот во правец на создавање на стабилни шумски насади отпорни на штетните биотски и абиотски влијанија и кои при дадени услови на месторастење трајно ќе произведуват најголемо производство
на дрвна маса со највисок квалитет. Тоа ќе се постигне
преку нега на шумата во раните развојни фази и санирање на пожаришта,
- технички цели, со кои треба да се обезбеди остварување на биолошките цели за стопанисување со шумите (шумски сообраќајници и останати градежни објекти, опрема, кадри и нивна специјализација, база на
податоци и опрема за информатичка технологија),
- производни цели, кои треба да ги утврдат можностите за производство на шумски производи (кои и
колку) за потребите од дрво на индустријата за примарна преработка на дрво и другите потрошувачи и
- општокорисни цели, со кои треба да се обезбеди
трајно одржување и подобрување на заштитните и останатите функции на шумата (заштита на земјиштето
од ерозија, режим на водите, клима, заштита на природата и туризам).
(2) Целите од ставот (1) на овој член се утврдуваат
според начелата на биолошки и технички приоритет на
одржливо стопанисување, а во согласност со економско-финансиските можности на субјектот.
Член 24
Кога со насадите се стопанисува на различни начини, тогаш, според формата на одгледување, начинот
на сечата, големина на ротацијата и малата ротација,
видот на дрвјата, намената и целта на стопанисување,
тие се формираат во стопански класи и подкласи, по
единствена класификација во следниот формат:
1. Стопанска класа “А” - Чисти високостеблени
букови насади со следните подкласи:
- “А1” – пребирни
- “А2” – едновозрасни
- “А3” – разновозрасни
-“А4” – деградирани
-“А5” – заштитни
2. Стопанска класа “Б” - Мешани високостеблени
насади од бука и други видови дрвја со следните подкласи:
- “Б1” – бука и горун
- “Б2” – бука и јасика
- “Б3” – бука и бел бор
- “Б4” – бука и црн бор
- “Б5” – бука и ела
- “Б6” – бука и смрча
- “Б7” – бука и молика
- “Б8” – бука и други лисјари и четинари
3. Стопанска класа “В” - Чисти високостеблени дабови насади,
4. Стопанска класа “Г” - Мешани високостеблени и
насади од даб и други видови дрвја,
5. Стопанска класа “Д” - Чисти високостеблени насади од четинари со следните подкласи:
- “Д1” – бел бор
- “Д2” – црн бор
- “Д3” – ела
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- “Д4” – смрча
- “Д5” – молика
- “Д6” – дива фоја
- “Д7” – бор кривуљ
6. Стопанска класа “Е” – Мешани високостеблени
насади од четинари и лисјари со следните подкласи:
- “Е1” – иглолисни и бука
- “Е2” – иглолисни и горун
- “Е3” – ела и бор
- “Е4” – ела и смрча
- “Е5” – ела и молика
- “Е6” – други иглолисни видови
- “Е7” – четинари и други лисјарски видови – едновозрасни
- “Е8” – четинари и други лисјарски видови - разновозрасни
7. Стопанска класа “И” - Чисти високостеблени насади од други лисјари
8. Стопанска класа “Ј” - Вештачко подигнати насади со следните подкласи:
- “Ј1” – лисјари
- “Ј2” – иглолисни
- “Ј3” – мешани
9. Стопанска класа “К” – Култури со следните подкласи:
- “К1” – лисјари
- “К2” – иглолисни
- “К3” - мешани
10. Стопанска класа “С” - Средностеблени насади
со следните подкласи:
- “С1” - Чисти, средностеблени насади од лисјари
- “С2” - Мешани средностеблени насади од лисјари
и четинари
11. Стопанска класа “Н” - Нискостеблени букови
насади со следните подкласи:
- “Н1” – квалитетни букови насади на добри месторастења
- “Н2” – неквалитетни букови насади на добри месторастења
- “Н3” – неквалитетни букови насади на лоши месторастења
- “Н4” – мешани насади од бука и останати лисјари
12. Стопанска класа “М” - Нискостеблени горунови
насади со следните подкласи:
- “М1” – квалитетни горунови насади на добри месторастења
- “М2” – неквалитетни горунови насади на добри
месторастења
- “М3” – неквалитетни горунови насади на лоши
месторастења
- “М4” – мешани насади од горунови и останати
лисјари
13. Стопанска класа “Л” - Останати нискостеблени
дабови насади и други лисјари,
14. Стопанска класа “П” Псеудомакии
15. Стопанска класа “Ш” - Шикари
16. Стопанска класа “Ц” – Шибјаци
17. Стопанска класа “З” – Заштитни шуми
18. Стопанска класа “О” - Останати необраснати
површини со следните подкласи:
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- “О1” – Ниви
- “О2” – Ливади
- “О3” – Плантажи
- “О4” – Камењари
- “О5” – за друга намена (населени места, ниви, ливади, плантажи, камењари, линиска инфраструктура,
поголеми водни акумулации и друг вид на трајни објекти).
1.10. Планирање
Член 25
Планирањето се состои од план за користење на
шумите, план за одгледување, план за заштита и план
за изградба и одржување на шумските сообраќајници и
други инфраструктурни објекти во шума.
1.10.1. План за користење на шумите
Член 26
Планот за користење на шумите содржи: план за
главни (обновителни) сечи, план за проредни (одгледувачки) сечи и план за користење на други шумски
производи.
Член 27
(1) Со планот за главни (обновителни) сечи на шумата се утврдува приносот на шумата по оддели, пододдели, стопански класи и поткласи.Приносот може
да биде главен и претходен.
(2) Главниот принос претставува утврден обем на
сеча кој се добива од обновителни сечи и се постигнува според еден од следните методи:
1. Во нискостеблените шуми по метод на геометриска поделба на површината на годишни сечишта.
2. Во високостеблените едновозрасни шуми со период на обновување од 20 години и во шумите на меки
лисјари:
- метод на класи по возраст,
- метод на умерено стопанисување по насади и
- метод на “Хуфнагел”.
3. Во високостеблените едновозрасни шуми со период на обновување преку 20 години и средностеблените шуми:
- комбинираниот метод,
- методот на “Хуфнагел” и
- постапно групимичниот метод.
4. Во пребирните шуми:
- контролниот метод и неговите варијанти,
- методот на зафаќање со сеча по одделни класи по
дебелина,
- методот на “Хуфнагел” и
- постапно групимичен метод.
(3) Како главен принос се смета и дрвната маса добиена со реконструкција и конверзија на нискостеблените шуми, псеудомакии, шикари и шибјаци.
(4) Претходен принос претставува утврден обем на
сеча кој се добива од одгледувачки сечи и се определува за период на важноста на посебниот план.

Член 28
(1) Сечивиот етат во шумскостопанската единица
може да биде редовен и вонреден.
(2) Редовниот сечив етат во шумскостопанската
единица се определува за период за кој што се изработува посебниот план и се искажува по видови дрвја и
сортименти кои се одредуваат по еден од светските
стандарди.
(3) Вонредниот сечив етат во шумскостопанската
единица може да биде планиран и непланиран.
(4) Планиран вонреден етат произлегува од планирани активности со кои се менува структурата на површините (изградба на патишта, противпожарни пресеки, граничен појас, како и за изградба на други објекти).
(5) Непланиран вонреден етат произлегува од непланирани активности (воведување шумски ред и сеча
заради оштетување на стебла од елементарни и други
непогоди на помали површини).
Член 29
Во описниот дел на планот за сеча на шумите се утврдува времето за сеча на шумите, начинот на одбирање на стеблата за сеча, вкупните и просечните годишни трошоци за производство, а дава упатство за реализација на сечивиот етат и за спроведување на проредите (вид, обем и интензитет на сеча), начин на спроведување на проредите, мала ротација (број на години кои
поминуваат од една до друга сеча во пребирните насади и групимично разновозрасните насади), ротација
(плански одредено траење на производството, т.е. просечен број на години кои поминуваат од постанокот до
сеча на насадот) кај едновозрасните насади, редослед
на сечите во насадите загрозени од пожари, мерки за
чување на земјиштето и обнова при сечите, изработка и
транспорт на шумските сортименти, предлог за рационализација на работите и друго.
Член 30
(1) Ротацијата за едновозрасните високостеблени и
средностеблени насади изнесува:
- за даб
120 години
- за бука
120 години
- за костен
60 години
- за останати тврди лисјари
100 години
- за домашна топола и врба
30 години
- за евла и липа
60 години
- за ела и смрча
120 години
- за бел, црн и други борови
100 години
- за плантажи и интензивни
култури од меки лисјари
25 години.
(2) Ротацијата за нискостеблени шуми изнесува:
- за даб
50 години
- за бука и габер
50 години
- за багрем
30 години
- за меки лисјари
20 години.
(3) Дијаметарот на сечната зрелост во пребирните
шуми изнесува:
- за бука
над 50 см
- за ела и смрча
над 70 см.
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Член 31
(1) Со планот за користење на другите шумски производи (шумски плодови, лековити растенија или нивни делови, печурки, лишаи, мов, семе и камен), се определува местото, обемот и начинот за користење на
тие производи.
(2) Планот од ставот (1) на овој член се изработува
само за оние производи чие користење има економско
значење.
(3) Во описниот дел на планот за користење на другите шумски производи се дава образложение за планираниот обем за користење на другите шумски производи со вкупни годишни приходи и трошоци.
1.10.2. План за одгледување
Член 32
(1) Со планот за одгледување на шумите се определува местото, видот и обемот на работите за одгледување на шумите и тоа:
1. одржување на шумите (нега на обновата преку
изведување на сечи за чистење и осветлување на обновата, чистење на гранки, проредување, заштита од добиток и дивеч, заштита од штетни инсекти и габни заболувања, заштита од елементарни непогоди, заштита
од пожари и чување),
2. обнова на шумите (припрема на земјиштето, сечење, потсејување, пополнување со садници на слабо
обновени површини, пошумување на редовни сечишта
и голини),
3. реконструкција на шуми (повторно воспоставување и обновување на високостеблена и високопродуктивна одгледувачка и стопанска форма на местото од
деградираните или нископродуктивни шуми),
4. конверзија (преведување на еден насад од понизок во повисок одгледувачки тип. Конверзијата може
да биде директна и индиректна),
5. прореди (отстранување на суви, заболени, криви,
оштетени и на недоволно развиени стебла со цел за подобро развивање на поквалитетните стебла),
6. интродукција (пренесување на еден вид од една
област во друга каде што природно не се развива),
7. подигање на нови шуми и насади (пошумување
на голини, заштитни појаси и подигање на интензивни
шумски насади) и
8. производство на шумско семе и саден материјал
(количина, вид на семе и од кои насади, провиниенција, вид и количина на саден материјал со начин на
произведување).
(2) Интензитетот на сечите во проредите не може
да биде поголем од 30% од вкупната дрвна маса во насадот.
(3) Обемот на работите на пополнување на насади,
култури, обновата и на внесување соодветни видови
дрвја во шума, се искажува во вкупна површина во
хектари.
(4) Во описниот дел на планот за одгледување на
шумите се дава образложение за планираните работи
на одгледување на шумите со вкупни и просечни годишни трошоци, упатства за спроведување и предлози
за рационализација на тие работи.
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1.10.3. План за заштита на шумите
Член 33
Планот за заштита на шумите содржи:
- превентивни мерки за заштита на шумите од пожари по степен на загрозеност на шумите од пожари,
- воведување на шумски ред со посебен акцент на
шумите со повисок степен на загрозеност од пожари,
- заштита од растителни болести и шумски штетници,
- заштита од временски непогоди
- биолошки мерки за заштита на земјиштето од ерозија во шуми и во непосредна близина на шумите,
- следење на здравствената состојба на шумите,
- идентификација и мерки за заштита на заштитни
шуми и
- идентификација и заштита на загрозени и ретки
видови на дрвја.
1.10.3.1. Заштитни шуми
Член 34
(1) За заштитни шумите се дава текстуален и табеларен приказ за идентификувани површини кои се под
зголемена опасност од ерозија и седиментација, поројни надоаѓања и поплави, влијание на водниот режим,
свлечишта, одрони, лавини, ветер и други елементарни
непогоди, како и заштита од бучава.
(2) Заштитните шуми се во функција на:
- заштита на почвата и водните тела наменети за
консумирање од страна на човекот,
- заштита на водотеци, природни и вештачки езера,
- заштита на населби, инфраструктурни објекти,
земјоделско земјиште, објекти од природно и културно
наследство и
- заштита на проширување и облагородување на урбаните зони.
(3) За заштитните шуми не се применуваат одредбите од членот 30 од овој правилник, односно се применуваат мерки за обновување/подмладување на насадите со интезитет до 20% по дрвна зафатнина во рамките на еден стопански (десет годишен, плански) период и тоа 10% во првиот полупериод и 10% во вториот
полупериод.
1.10.4. План за изградба и одржување на шумските
сообраќајници и други инфраструктурни објекти
Член 35
(1) Со планот за изградба и одржување на шумските сообраќајници и други инфраструктурни објекти се
определува изградбата на нови и одржувањето на постојните шумски сообраќајници и други градежни објекти кои служат за извршување на планираните работи при стопанисувањето со шумите.
(2) Со планот од ставот (1) на овој член се определува:
- видот, бројот, должината во километри, широчината во метри и трошоците за изградба на новите шумски сообраќајници,
- видот, должината во километри и трошоците за
одржување на постојните шумски сообраќајници,
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- видот, бројот, градежната површина и трошоците
за изградба на нови градежни објекти (управни згради,
манипулативни, работнички и стопански објекти) и
- видот, бројот и трошоците за одржување на постојните градежни објекти.
(3) Со планот се утврдува и редоследот на изградбата и одржувањето, според приоритетот и рентабилноста на одржувањата.
(4) Во описниот дел на планот за изградба и одржување на шумските сообраќајници и други градежни објекти се дава образложение за планираната изградба на
нови шумски сообраќајници и други градежни објекти,
како и одржување на постојните патишта со вкупни
просечни годишни трошоци, отвореноста на шумите и
густината на сообраќајната мрежа во однос на состојбата во време на изработката.
(5) Инфраструктурните објекти во границите на
шумскостопанската единица, кои не се во функција на
стопанисување со шумите се наведуваат во образец II и
IIa и истите се обележуваат на шумската карта за шумски сообраќајници.
1.11. Економско-финансиски план
Член 36
(1) Во економско-финансискиот план се определуваат:
- приходите (приходи од реализација на сечивиот
етат, приходи од други шумски производи и други вонредни приходи),
- расходи (расходи за реализација на сечивиот етат,
расходи за проста и проширена репродукција, расходи
за изградба и одржување на шумските патишта и други
инвестициони вложувања) и
- рентабилност во стопанисувањето со шумите.
(2) Со економско-финансиски план се регулира обемот на работите и средствата за нивно извршување, како и се даваат предлози за рационализација на шумското производство.
(3) Во економско-финансискиот план одделно се
прикажува износот, видот и обемот на работите кои ќе
се извршат со финансиски средства што ќе се обезбедат од стопанисување со шумите, а одделно износот,
видот и обемот на работите кои ќе се извршат од други
финансиски средства.
2. Обрасци
Член 37
(1) Посебниот план за стопанисување со шумите ги
содржи следните обрасци:
- Образец I
Преглед на површините,
- Образец II
Опис на месторастењето и насадите (разновозрасни),
- Образец IIа
Опис на месторастењето и насадите (едновозрасни),
- Образец III
План за користење и евиденција
на разновозрасните насади,
- Образец IIIa
План за користење и евиденција
на едновозрасните насади,

- Образец IV
План за користење на други шумски производи,
- Образец V
План за прореди и евиденција на
извршените прореди,
- Образец VI
План за одгледување на шумите и
евиденција на извршените работи за одгледување,
- Образец VII
Преглед на изградени шумски и
јавни сообраќајници,
- Образец VIII
План на проектирани шумски сообраќајници,
- Образец IX
Степен на загрозеност на шумите
од пожар,
- Образец X
Шумска хроника.
(2) Обрасците од ставот (1) на овој член се дадени
во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
3. Шумски карти
Член 38
Како прилог на посебниот план за стопанисување
со шумите се изработуваат карти во соодветен размер
и тоа:
1. карта на насади во размер 1:20.000,
2. карта за стопански класи и подкласи во размер
1:20.000,
3. фитоценолошка карта во размер 1:20 000,
4. геолошка карта во размер 1:20.000,
5. педолошка карта во размер 1:20.000,
6. карта на предвидени сечи во размер 1:20.000 и
7. предвидени шумско одгледувачки работи и сообраќајници во размер 1:20.000.
III. Посебен план за одгледување и заштита на шумите
во заштитените подрачја
Член 39
За Посебниот план за одгледување и заштита на
шумите во заштитените подрачја се применуваат одредбите од членовите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24, членот 28 ставовите (3), (4) и (5) и членовите 31, 32, 33, 34, 35, 36 и
38 од овој правилник.
Член 40
(1) Во шумите во заштитените подрачја може да се
планираат мерки за обновување / подмладување на насадите (обновителни мерки) и мерки за насочување на
развојот на насадите (одгледувачки мерки - прореди).
(2) Во зоната за активно управување може да се
планираат мерки за мелиорација и мерки за насочување развојот на насадот(одгледувачки мерки).
(3) Во зоната на одржливо користење може да се
планираат обновителни мерки во рамките на еден стопански (десет годишен, плански) период и да се извршат најмногу 20% од површината на насадот и тоа
10% во првиот полупериод и 10% во вториот полупериод.
(4) Вкупната површина за обновување/подмладување се дели на работни површини (подмладни површини), рамномерно распоредени во насадот. Работната површина за изведување на обновителните мерки
може да биде најмногу до 1 хектар.
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(5) Одгледувачките мерки во шумите во зоната на
одржливо користење може да се планираат на целата
површина на насадот со интезитет до 20% по дрвна зафатнина.
(6) Во шумите во заштитените подрачја во зоната за
активно управување, мелиоративни работи може да се
планираат за нискостеблени насади, псеудомакии, шикари и шибјаци со цел нивна трансформација во високостеблени.
(7) Трансформацијата на нискостеблените насади
може да се врши по индиректен пат. Во случај на недостаток на природна обнова по количина и квалитет,
обновувањето може и треба да се изврши со посејување на семе од истиот вид.
(8) Трансформацијата на псеудомакии, шикари и
шибјаци може да се врши со посејување семе или садење садници. При извршување на трансформацијата изборот на видот на дрво се врши на типолошка основа.
(9) Одгледувачки мерки во шумите во зоната на активно управување може да се планираат во насади за
кои цел на управувањето е нивна трансформација во
високостеблени по пат на индиректна конверзија.
(10) Периодот на трансформација може да се планира најмалку за 3 плански периоди односно 30 години
поделени во полупериоди од по 5 години.
Член 41
Посебниот план за одгледување и заштита на шумите во заштитените подрачја ги содржи обрасците I,
II, IIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X од членот 37 став (1)
од овој правилник.
IV. Посебен план за стопанисување со шумите во
приватна сопственост над 30 ха
Член 42
За Посебниот план за стопанисување со шумите во
приватна сопственост над 30 ха се применуваат одредбите од членовите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38 од овој правилник.
Член 43
(1) Покрај податоците од членот 42 од овој правилник, Посебниот план за стопанисување со шумите во
приватна сопственост над 30 ха потребно е да содржи и
опис на месторастењето и опис на насадите по сопственици на шумата збирно по катастарски општини, стопански класи и стопанската единица и геодетски елаборат за видно и трајно обележување на границите.
(2) Сите измени на внатрешните граници се регистрираат и бележат на карта врз база на претходно теренско снимање со помош на бусола и мерна лента.
(3) Шумата во парцелата се прикажува во одгледувачка форма која е најзастапена и се издвојуваат насади во границата на парцелите.
(4) Парцели со слични шумски карактеристики се
групираат во насади утврдени во членот 24 од овој правилник.
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V. Евидентирање на извршените работи во шума
Член 44
(1) Корисникот односно сопственикот на шумата
води евиденција за извршените работи во шума со која
стопанисува/управува.
(2) Извршените работи во шума (по обем, година,
оддели и пододдели) се евидентираат во обрасците III,
IIIa, IV, V, VI и VIII, додека настанатите непредвидени
промени се евидентираат во образец X.
(3) Во приложените прегледни карти корисникот
односно сопственикот треба да ги евидентира сите извршени шумскокултурни работи, сечи и изградба на
патишта.
VI. Начин на изработка, донесување и одобрување
на посебниот план
Член 45
(1) При изработка на посебниот план за стопанисување со шумите се вршат следните активности:
- утврдување на површината под шума и шумско
земјиште,
- утврдување на шуми загрозени од пожар,
- одредување на семенски насади,
- контрола на сопственичките права на шумското
земјиште,
- анализа на стопанисувањето и стекнатото искуство при стопанисувањето со шумите во минатото,
- обезбедување на површинска основа од основната
карта во размер 1: 20 000,
- нова поделба на одделите,
- мерење на нивната површина,
- припрема на потребните инструменти, опрема и
обрасци за прибирање на теренски податоци и
- теренско прибирање на податоци преку обележување на одделенската поделба како и запишување на
обележаните (таксациони) податоци.
(2) По извршените активности од ставот (1) на овој
член корисникот односно сопственикот го донесува посебниот план за стопанисување со шумите и се доставува на одобрување од страна на органот надлежен за
работите од областа на шумарството.
Член 46
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за содржината на посебните планови за стопанисување со шуми, посебните
планови за одгледување и заштита на шуми и годишните изведбени планови („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/98).
Член 47
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 47-6241/4
22 ноември 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
3883.
Врз основа на член 14-г став 18 од Законот за
спортот („Службен весник на Република Македонија”
бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13,
187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16,
61/16, 106/16, 190/16 и 98/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 244/19), директорот
на Агенцијата за млади и спорт донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ КРИТЕРИУМИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА БАРАЊЕТО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ И НА
ЛИСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ, НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ И НА АКТИВНИ СПОРТИСТИ КОИ СЕ НАТПРЕВАРУВААТ ВО ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВИ И НА ДРУГИ
ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ИМААТ РЕШЕНИЕ ЗА
ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ СПОРТ
Член 1
Во Правилникот за поблиските квантитативни и
квалитативни критериуми за користење на средства од
даночно ослободување, начинот на бодување и рангирање, како и формата и содржината на барањето за користење на средствата од даночното ослободување и на
Листите на Национални спортски федерации, на спортски клубови и на активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и на други правни
лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт
(„Службен весник на Република Северна Македонија”
бр. 120/19) по членот 3 се додава нов член 4 кој гласи:
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„ Средствата од даночно ослободување по Законот
за данокот на добивкa се распределуваат на корисниците групирани во Член 2 од овој Правилник по утврден
процент од вредноста утврдена во член 15 став 12 од
Законот за изменување и дополнување на Законот за
данокот на добивка („Службен Весник на Република
Македонија“ бр.248/2018) и член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка („Службен Весник на Република Македонија“ бр.
232/2019) и тоа:
- 1 група: Олимписки спортови,
91 %,
- 2 група: Неолимписки спортови,
7 %,
- 3 група: Полиструктурни спортови,
1%,
- 4 група: Новоформирани национлани спортски
федерации
1%.
Член 2
Членовите 4 и 5 стануваат 5 и 6.
Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08-2654/3
2 декември 2019 година
Скопје

Агенција за млади и спорт
Директор,
Дарко Каевски, с.р.
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