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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1709.
Врз основа на член 13 став 1 од Одлуката за организација и делокруг на работа на Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 30/2000, 9/2001,
41/2010 и 142/2013), донесувам
ОДЛУК А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
I
Билјана Радева, се именува за заменик генерален
секретар на Кабинетот на Претседателот на Република
Северна Македонија.
II
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 08-332/1
18 јуни 2019 година
Скопје

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

што се користат во документи со проширлив означувачки јазик (extensible markup language – XML) како
имиња на елементи и имиња на атрибути;
6. „Квалитет“ е збир на карактеристиките на еден
производ кои влијаат на неговата способност да ги задоволи наведените и имплицираните потреби, во согласност со стандардот MKTC ISO/TS 19101-2:2015 и
стандардот MKC EN ISO 19101-1:2015;
7. „Ресурс“ е информација која што има директно
или индиректно повикување на конкретна локација или
географска област;
8. „Серија на збирка на податоци“ е колекција од збирки на податоци кои се изработени по исти спецификации;
9. „ГЕМЕТ (GEneral Multilingual Environmental
Thesaurus-GEMET)“ е општ повеќе јазичен речник на
животната средина;
10. „ВГС 84 (World Geodetic System 84-WGS84)“ е
ознака за светскиот геодетски систем кој е воспоставен
во 1984 година;
11. „ЕПСГ (European Petroleum Survey GroupEPSG)“ е листа на параметри за координатни референтни системи и координатни трансформации кои можат
да бидат глобални, регионални, национални или локални во примената;
12. „УМЛ (Unified Modeling Language-UML)“ е унифициран јазик за моделирање објекти од реалниот свет
како прв чекор во развојот на метологијата за дизајнирање на објектната ориентираност и
13. „УРЛ (Uniform Resource Locator-URL )“ е локатор за унифицирани ресурси наречен веб-адреса.

Член 2
Освен поимите дефинирани во член 3 од Законот за
националната инфрастуктура на просторните податоци
на Република Македонија, одделни поими употребени
во оваа уредба го имаат следново значење:
1. „Низа од знаци“ е вредност на полето на елементите на метаподатокот изразена како збирка од карактеристики кои се сметаат за една целина;
2. „Слободен текст“ е вредност на полето на елементот на метаподатокот изразена преку еден или повеќе говорни јазици;
3. „Потекло“ е историјат на збирката на просторни
податоци/услуги, односно негов животен циклус согласно стандардот MKTC ISO/TS 19101-2:2015 и стандардот MKC EN ISO 19101-1:2015;
4. „Елемент на метаподаток“ е дискретна единица
на метаподатокот согласно стандардот MKC EN ISO
19115-1:2015 и стандардот MKC EN ISO 19115-2:2010;
5. „Простор за наслов“ е колекција на имиња, идентификувани со повикување на униформен идентификатор на ресурси (uniform resource identifier – URI), кои

Член 3
(1) Елементите од кои се составени метаподатоците се
дефинирани со стандардот за елементи на метаподатоци,
даден во Прилог бр. 1 кој е составен дел од оваа уредба.
(2) Метаподатоците се креираат и одржуваат согласно стандардот за многукратност и условите за елементите на метаподатоци даден во Прилог бр. 2 кој е
составен дел од оваа уредба.
(3) Доменот на вредности за метаподатоците се определува согласно стандардот за домен на вредности даден
во Прилог бр. 3 кој е составен дел од оваа уредба.
Член 4
(1) Метаподатоците во зависност од информациите
содржани во нив се класифицирани во два вида:
- метаподатоци за збирката/серијата на просторни
податоци и
- метаподатоци за услугата.
(2) Метаподатоците вклучуваат информации за:
- сообразност на збирките на просторни податоци;
- условите кои се применуваат за пристап и користење на збирките на просторни податоци и услуги, како и за надоместоците за нивното користење доколку
се пропишани;
- квалитетот и валидноста на збирките на просторни податоци;
- правни лица кои се надлежни за воспоставувањето, управувањето, одржувањето и дистрибуцијата на
збирките на просторни податоци и услуги и
- ограничувањата во врска со јавниот пристап во
збирките на просторни податоци и услуги, како и за
причините за таквите ограничувања.
Член 5
Оваа уредба престанува да важи од денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската Унија.
Член 6
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1205/2008 од 3 декември 2008 година за имплементација на Директивата 2007/2/ЕЗ на Европскиот парламент и
на Советот во однос на метаподатоци (CELEX бр. 32008R1205)

Бр. 45-3210/1
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1710.
Врз основа на член 7 став (2) и член 31 од Законот
за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/14 и 106/16), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 11 јуни 2019 година, донесе
УРЕДБА
ЗА СТАНДАРДИТЕ НА МЕТАПОДАТОЦИТЕ (*)
Член 1
Со оваа уредба се утврдуваат стандардите за креирање и одржување на метаподатоци за: збирките на
просторни податоци, серии на збирките на просторни
податоци и услуги за просторните податоци.
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1711.
Врз основа на член 7-а став (3) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11,
84/12, 43/14 и 83/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11
јуни 2019 година, донесе
УРЕДБА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЧУВАЊЕ И ЕВАПОРАЦИЈА НА
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ
Член 1
Со оваа уредба се утврдува висината на надоместокот за чување и евапорација на нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви.
Член 2
За чување и евапорација на нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви, се утврдува надоместок во висина од 2,50 евра во денарска противвредност
пресметана по среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на денот на исплатата, на месечно ниво, за секој метар кубен резервоарски капацитет пополнет со нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи Уредбата за утврдување на висината на надоместокот за чување и евапорација на задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
44/2010).
Член 4
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-4418/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,

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

1712.
Врз основа на член 101 став (1) 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 11 јуни 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА ОПШТИНА ДЕБРЦА
Член 1
Општината Дебрца ќе врши работи за располагање
со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје
согласно исполнетите услови од член 99 од Законот за
градежно земјиште.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-3202/1
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1713.
Врз основа на член 101 став (1) 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 11 јуни 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО
Член 1
Општината Валандово ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република
Северна Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 99 од Законот
за градежно земјиште.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-3203/1
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1714.
Врз основа на член 101 став (1) 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 11 јуни 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА
ДОЛНЕНИ

Бр. 123 - Стр. 37

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ
И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа oдлука престанува да важи Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје („Службен
весник на Република Македонија“ бр.74/10).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-3276/1

Заменик на претседателот

11 јуни 2019 година

на Владата на Република

Скопје

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

Член 1
Општината Долнени ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република
Северна Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје, согласно исполнетите услови од член 99 од Законот за градежно земјиште.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-3204/1
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1715.
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, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни
2019 година, донесе

__________
1716.
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, 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа одлука на Општина Кавадарци се дава на
трајно користење без надомест недвижна ствар, зграда
1, влез 1, кат 1, намена на зграда: зграда за култура,
уметност и информации, која се наоѓа на улица „7-ми
Септември“ во Кавадарци, со внатрешна површина од
320м2, на КП.бр.12709, КО Кавадарци 2, запишана во
Имотен лист број 1, сопственост на Република Северна
Македонија.

Стр. 38 - Бр. 123

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-3276/2
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1717.
Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА СКОПЈЕ ЗА 2018
ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА
Скопје за 2018 година, бр.0202-80/2 и бр.0202-80/3
усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 25.2.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-3408/1
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1718.
Врз основа на член 42 став (3) 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, 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни
2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавната здравствена установа Општа болница Велес да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или
поседува дозвола за собирање и/или транспортирање,
преработка, рециклирање и уништување на отпад на
движни ствари – опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат
или разменат како такви, согласно Одлуката за усвојување на извршениот попис на средства, извори на средства, побарувањата и обврските со состојба на
31.12.2018 година, број 0201-244/3 од 8.2.2019 година,
донесена од Управниот одбор на Јавната здравствена
установа Општа болница Велес.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-3456/1
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1719.
Врз основа на член 47 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, 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар - патничко
моторно возило-санитетско, сопственост на Република
Северна Македонија, чиј корисник е ЈЗУ Општа болница Велес, и тоа:
Марка: Мерцедес 124T
Тип /модел: Е 280 ТЕ амбулантно
Регистарски 6poj: VE-943-BL
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Број на шасија: WDB1240081F290255
Број на мотор: 10482 12 038324 E10.0
Година на производство: 1994
Сила на моторот: 124KW
Работна зафатнина на мотор: 2799 сmЗ
Боја на каросерија: бела 01 и портокалово 61ж.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддaвање, преку електронскиот систем на јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно - правни работи со проценета вредност утврдена согласно проценката бр.03-51/1
од 19.11.2018 година на Оптима логистик АГ ДООЕЛ
Кавадарци, во која е проценета вкупната вредност на
движната ствар во износ од 24.899,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 24.899,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-3457/1
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1720.
Врз основа на член 47 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, 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар - патничко
моторно возило-санитетско, сопственост на Република
Северна Македонија, чиј корисник е ЈЗУ Општа болница Велес, и тоа:
Марка: Цимос Цитроен
Тип/модел: Ц25 Ц вин
Регистарски број: VE-271-BE

Бр. 123 - Стр. 39

Број на шасија: VF7280B50UB617698
Број на мотор: 170893
Година на производство: 1989
Сила на моторот: 54КW
Работна зафатнина на мотор: 2500 cmЗ
Боја на каросерија: бела 01 и црвена 74.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем на јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно - правни работи со проценета вредност утврдена согласно проценката бр.03-51/2
од 19.11.2018 година на Оптима логистик АГ ДООЕЛ
Кавадарци, во која е проценета вкупната вредност на
движната ствар во износ од 28.533,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 28.533,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-3457/2
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1721.
Врз основа на член 47 став 1 од Законот за
користење и располагање со стварите во државна
сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Републка Македонија“ бр.78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владaта на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 11 јуни 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари –
машини и опрема, сопственост на Република Северна
Македонија, чиј корисник е Јавната здравствена
установа Општа болница Велес и тоа:

Стр. 40 - Бр. 123
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Бр. 123 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 123

18 јуни 2019

Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши посебно за движните ствари од секоја табела по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управата за имотно - правни работи, со проценета вредност
за движните ствари од секоја табела поединечно наведена во член 1 од оваа одлука, утврдена согласно процената бр.03-52/1 од 19.11.2018 година на ОПТИМА ЛОГИСТИК АГ ДООЕЛ Кавадарци, која претставува почетна цена за електронското јавно наддавање.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk .
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3459/1

Заменик на претседателот

11 јуни 2019 година

на Владата на Република

Скопје

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

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 43

Член 3

1722.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

Министерот за здравство склучува договор со ди-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-

ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-

ница со проширена дејност – Дебар со кој се уредуваат

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на

правата и обврските за движнaта ствар од член 1 од
оваа одлука.

Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

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

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

Бр. 45-3540/1

Заменик на претседателот

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА

11 јуни 2019 година

на Владата на Република

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА

Скопје

Северна Македонија,

СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ – ДЕБАР

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

Член 1

1723.

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

терството за здравство му престанува користењето на

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

движнaта ствар, и тоа:

ност и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16, 21/18 и ,,Службен весник на Република
Северна Македонија’’ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11
јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕ ДОБРОВОЛНО ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО
СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на

Член 1

трајно користење без надомест на Јавната здравствена

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

установа Општа болница со проширена дејност – Де-

јата за заштита и спасување му престанува користење-

бар.

то на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Здружение Доброволно противпожарно друштво Свети Николе.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со претседателот на Здружение Доброволно противпожарно друштво Свети Николе 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
Северна Македонија“.
Бр. 45-3703/1
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1724.
Врз основа на член 44 став (4) 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 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11
јуни 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ТЕТОВО

Бр. 123 - Стр. 45

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-3712/1
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1725.
Врз основа на член 44 став (4) 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 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА - ЗАТВОР ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ –
Прилеп, му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Член 2

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на ЈЗУ Здравствен дом
Тетово.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со директорот на ЈЗУ Здравствен дом
Тетово со кој се уредуваат правата и обврските за
движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Казнено - поправната установа - Затвор Прилеп.
Член 3
Директорот на Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ – Прилеп склучува договор со
директорот на Казнено - поправната установа - Затвор
Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА ЗА 2019 ГОДИНА

Бр. 45-3772/1
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1726.
Врз основа на член 172 од Законот за социјалната
заштита (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука се одобруваат средства наменети за
покривање на дел од трошоците за бесплатен градски
превоз на редовните студенти на академската година
2018/2019 година од државните универзитети и дел од
трошоците на бесплатен градски превоз на редовните
студенти за академската година 2019/2020 од државните универзитети.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ВОН-СЕМЕЈНА
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА
1. Владата на Република Северна Македонија дава
одобрение за основање на приватна установа за вон-семејна социјална заштита на стари лица на К.П. 1702/2,
место викано Шуманица, катастарска Општина Добри
Дол, Општина Сопиште, на лицата Стефан Шуњевиќ и
Биљана Шуњевиќ со адреса на живеење бул. Видое
Смилески Бато бр. 89/1-26 Скопје.
2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува
опрема, простор, средства и кадри за социјална заштита и згрижување до 35 корисници, согласно член 3 алинеја 1 од Правилникот за нормативите и стандардите за
простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за
основање и започнување со работа на установа за социјална заштита за стари лица (,,Службен весник на Република Македонија“ 125/15).
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-3785/1
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1727.
Врз основа на член 27 став (6) од Законот за високото образование* („Службен весник на Република
Македонија“ бр.82/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

Член 2
Средствата за намената од член 1 од оваа одлука, се
обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година во Раздел 16001 – Министерство
за образование и наука, Програма 4 – Високо образование, Потпрограма 40 – Високо образование, категорија
46 субвенции и трансфер, ставка 464 разни трансфери,
во износ од 120.000.000,00 денари (сто и дваесет милиони денари).
Член 3
Се задолжува Министерството за образование и наука да ја реализира оваа одлука со исплата на средствата од член 2 од оваа одлука, на сметка на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје – Скопје.
Член 4
Јавното сообраќајно претпријатие Скопје – Скопје
до 31.01.2020 година, до Владата на Република Северна Македонија и до Министерството за образование и
наука да достави извештај за реализација на средствата
од член 2 од оваа одлука, за намената за која се одобрени.
Член 5
Јавното сообраќајно претпријатие Скопје – Скопје
неискористените средства од член 2 од оваа одлука,
должно е да ги врати во Буџетот на Република Северна
Македонија.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-3878/1
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

18 јуни 2019

1728.
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11
јуни 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на:
1. Недвижни ствари во Куманово, сосопственост на
Република Северна Македoнија и Централна Кооперативна банка АД Скопје, кои се наоѓаат на КП.бр.15968
на ул.„11 Октомври“, запишани во Имотен лист
бр.79820 за КО Куманово и тоа:
- Зграда 4, намена на зграда деловна просторија,
влез 1, кат 1, со површина од 1941м2,
- Зграда 4, намена на зграда деловна просторија,
влез 1, кат 2, со површина од 1941м2,
- Зграда 4, намена на зграда деловна просторија,
влез 1, кат 3, број 0, со површина од 1941м2,
- Зграда 4, намена на зграда деловна просторија,
влез 1, кат 4, со површина 1941м2 и
- Зграда 4, намена на зграда деловна просторија,
влез 1, кат ПР со површина од 1695м2.
2. Недвижни ствари во Куманово, сопственост на
Република Северна Македoнија, кои се наоѓаат на
КП.бр.15968 на ул.„11 Октомври“, запишани во Имотен лист бр.39581 за КО Куманово и тоа:
- Зграда 10, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат 01, површина 970 м²,
- Зграда 10, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат 02, површина 970 м²,
- Зграда 10, намена на зграда помошни простории,
влез 1, кат ПО, површина 971 м²,
- Зграда 10, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 969 м² и
- Зграда 11, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 283 м².
- Зграда 12, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 154 м²,
- Зграда 12, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 154 м²,
- Зграда 12, намена на зграда гаража , влез 2, кат
ПР, површина 17 м²,
- Зграда 13, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат МА, површина 595 м²,
- Зграда 13, намена на зграда помошни простории,
влез 1, кат ПО, површина 4377 м²,
- Зграда 13, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 4906 м²,
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- Зграда 14, намена деловна просторија, влез 1, кат
К1 бр. 1, површина 1774 м²,
- Зграда 14, намена деловна просторија, влез 1, кат
К2 бр. 1, површина 1778 м²,
- Зграда 14, намена деловна просторија, влез 1, кат
К3 бр. 1, површина 1777 м²,
- Зграда 14, намена деловна просторија, влез 1, кат
ПО бр. 1, површина 1757 м²,
- Зграда 14, намена деловна просторија, влез 1, кат
ПР бр. 1, површина 1733 м²,
- Зграда 15, намена на зграда помошни простории,
влез 1, кат ПО, површина 380 м²,
- Зграда 15, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 452 м²,
- Зграда 16, намена на зграда деловна просторија,
влез 1, кат ПР, површина 144 м²,
- Зграда 17, намена на зграда помошни простории,
влез 1, кат ПО, површина 68 м²,
- Зграда 17, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 338 м²,
- Зграда 2, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат 1, површина 248 м²,
- Зграда 2, намена на зграда помошни простории,
влез 1, кат ПО, површина 247 м²,
- Зграда 2, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 240 м²,
- Зграда 23, намена на зграда деловна зграда во стопанството влез 1, кат ПР, површина 78 м²,
- Зграда 30, намена на зграда трафостаница, влез 1,
кат ПР, површина 16 м²,
- Зграда 5, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 948 м²,
- Зграда 6, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 240 м²,
- Зграда 8, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат 1, површина 242 м²,
- Зграда 8, намена на зграда помошни простории,
влез 1, кат ПО, површина 252 м²,
- Зграда 8, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 253 м²,
- Зграда 9, намена на зграда помошни простории,
влез 1, кат ПО, површина 1101 м² и
- Зграда 9, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 961 м².
3. Недвижни ствари во Куманово, сопственост на
Република Северна Македoнија, кои се наоѓаат на
КП.бр.15968 на ул.„11 Октомври“, запишани во Имотен лист бр.73580 за КО Куманово и тоа:
- Зграда 10, намена на зграда во стоваришта за складирања на стока на отворен/затворен простор, влез 1,
кат К3, намена на посебен/заеднички дел од зграда во
деловна просторија, со површина од 968м2,
- Зграда 17, намена на зграда во мали ресторани,
влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од
зграда во деловна просторија, со површина од 72м2,
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- Зграда 18, намена на зграда во останати помошни
објекти, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички
дел од зграда во помошна просторија, со површина од
25м2,
- Зграда 2, намена на зграда во управни згради, влез
2, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда
во помошна просторија ,со површина од 27м2,
- Зграда 20, намена на зграда во дуќани, влез 1, кат
ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија, со површина од 14м2,
- Зграда 21, намена на зграда во гаражи, влез 1, кат
ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во гаража, со површина од 21м2,
- Зграда 24, намена на зграда во трафостаници (до
35КV), влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички
дел од зграда во трафостаница, градба од прва категорија, со површина од 8м2,
- Зграда 25, намена на зграда во останати помошни
објекти, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички
дел од зграда во помошна просторија, со површина од
22м2,
- Зграда 27, намена на зграда во останати помошни
објекти, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички
дел од зграда во помошна просторија, со површина од
14м2,
- Зграда 28, намена на зграда во подземни резервоари, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел
од зграда во деловна просторија, волумен 506м3,
- Зграда 29, намена на зграда во останати помошни
објекти, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички
дел од зграда во помошна просторија, со површина од
16м2,
- Зграда 31, намена на зграда во трафостаници (до
35KV), влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички
дел од зграда во трафостаница, градба од прва категорија, со површина од 21м2,
- Зграда 32, намена на зграда во останати помошни
објекти, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички
дел од зграда во помошна просторија, со површина од
27м2,
- Зграда 33, намена на зграда во останати помошни
објекти, влез 1, кат ПО, намена на посебен/заеднички
дел од зграда во помошна просторија, со површина од
6м2,
- Зграда 34, намена на зграда во останати помошни
објекти, влез 1, кат ПО, намена на посебен/заеднички
дел од зграда во помошна просторија, со површина од
20м2,
- Зграда 34, намена на зграда во останати помошни
објекти, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички
дел од зграда во помошни површини (тераса, поѓија,
балкон), со површина од 20м2,
- Зграда 35, намена на зграда во останати помошни
објекти, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички
дел од зграда во деловна просторија, со површина од
34м2,
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- Зграда 7, намена на зграда во стоваришта за складирање на стока на отворен/затворен простор , влез 1,
кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во
помошни површини (тераса, поѓија, балкон), со површина од 53м2 и
- Зграда 7, намена на зграда во стоваришта за складирање на стока на отворен/затворен простор, влез 1,
кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во
деловна просторија, со површина од 337м2.
4. Недвижни ствари во Куманово, сопственост на
Република Северна Македoнија, кои се наоѓаат на
КП.бр.9366 на ул.„Д.Божинов“, запишани во Имотен
лист бр.73594 за КО Куманово и тоа:
- Зграда 1, намена на зграда во стоваришта за складирања на стока на отворен/затворен простор, влез 1,
кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во
деловна просторија, со површина од 572м2,
- Зграда 2, намена на зграда во стоваришта за складирања на стока на отворен/затворен простор, влез 1,
кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во
деловна просторија, со површина од 132м2,
- Зграда 4, намена на зграда во стоваришта за складирања на стока на отворен/затворен простор, влез 1,
кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во
деловна просторија, со површина од 367м2,
- Зграда 5, намена на зграда во стоваришта за складирања на стока на отворен/затворен простор, влез 1,
кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во
деловна просторија, со површина од 78м2 и
- Зграда 6, намена на зграда во стоваришта за складирања на стока на отворен/затворен простор, влез 1,
кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во
деловна просторија, со површина од 131м2.
5. Недвижни ствари во Куманово, сопственост на
Република Северна Македонија, кои се наоѓаат на
КП.бр.15968 на ул.11 Октомври, запишани во Имотен
лист бр.79819 за КО Куманово, и тоа:
- Зграда 1, намена на зграда - помали производни
капацитети, влез 1, кат К, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со површина од 187м2,
- Зграда 1, намена на зграда - помали производни
капацитети, влез 1, кат К 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во помошни површини
(тераса, логија, балкон) со површина од 3м2,
- Зграда 1, намена на зграда - помали производни
капацитети, влез 1, кат К 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со
површина од 180м2,
- Зграда 1, намена на зграда - помали производни
капацитети, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во помошна просторија со
површина од 135м2,
- Зграда 1, намена на зграда - помали производни
капацитети, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со
површина од 183м2,
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- Зграда 19, намена на зграда - помали производни
капацитети, влез 1, кат ПР, број 0, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со
површина од 42м2,
- Зграда 3, намена на зграда - помали производни
капацитети, влез 1, кат К, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со површина од 986м2,
- Зграда 3, намена на зграда - помали производни
капацитети, влез 1, кат К 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со
површина од 978м2,
- Зграда 3, намена на зграда - помали производни
капацитети, влез 1, кат К 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со
површина од 978м2,
- Зграда 3, намена на зграда - помали производни
капацитети, влез 1, кат К 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со
површина од 978 м2,
- Зграда 3, намена на зграда - помали производни
капацитети, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во помошна просторија со
површина од 945м2 и
- Зграда 3, намена на зграда - помали производни
капацитети, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со
површина од 973м2.
6. Недвижни ствари во Ваксинце, сопственост на
Република Северна Македонија, кои се наоѓаат на
КП.бр.1784, подброј 2 во село Ваксинце, запишани во
Имотен лист бр.6087 за КО Ваксинце, и тоа:
- Зграда 1, намена на зграда - дуќани, влез 1, кат
ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
во деловна просторија со површина од 48м2 и
- Зграда 1, намена на зграда - дуќани, влез 1, кат
ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
во деловна просторија со површина од 47м2.
7. Недвижни ствари во Лојане, сопственост на Република Северна Македонија, кои се наоѓаат на
КП.бр.1170 подброј 1 во село Лојане, запишани во
Имотен лист бр.100011 за КО Лојане, и тоа:
- Зграда 2, намена на зграда - стоваришта за складирање на стока на отворен/затворен простор, влез 1,
кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда во деловна просторија со површина од 47м2 и
- Зграда 2, намена на зграда - стоваришта за складирање на стока на отворен/затворен простор, влез 1,
кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда во деловна просторија со површина од 240м2.
8. Недвижни ствари во Ваксинце, сопственост на
Република Северна Македонија, кои се наоѓаат на
КП.бр.1784 подброј 1 во село Ваксинце, запишани во
Имотен лист бр.56043 за КО Ваксинце, и тоа:
- Зграда 1, намена на зграда - дуќани, влез 1, кат
ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
во деловна просторија со површина од 48м2 и
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- Зграда 1, намена на зграда - дуќани, влез 1, кат
ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда
во деловна просторија со површина од 47 м2.
Член 2
Продажбата на недвижните ствари од член 1 од
оваа одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско
јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно
наддавање со кој управува и оперира Министерството
за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења бр. СВ EL V 14/19 од
16.5.2019 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижните ствари во износ од 427.625.928,00
денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 427.625.928,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-4022/1
11 jуни 2019 година
Скопје

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

1729.
Врз основа на член 47 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 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11
јуни 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари сопственост на Република Северна Македонија и тоа:
1. Линија за изработка на цигари МАРК 8
- машина за изработка на цигари, модел MOLINS
MARK 8, со фабрички број ОМ 23428,
- машина за спојување на филтер, модел MAX V
MR, со фабрички број 7249 и
- каскада за цигари, модел MASS-TREY FLOW
FILLER, со фабрички број 114,
со вкупна проценета вредност 3.127.320,00 денари.
2. Линија за изработка на цигари МАРК 8
- машина за изработка на цигари, модел MOLINS
MARK 8, со фабрички број 33125,
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- машина за спојување на филтер, модел MAX V
MR, со фабрички број 7147 и
- каскада за цигари, модел MASS-TREY FLOW
FILLER, со фабрички број 114,
со вкупна проценета вредност 3.127.320,00 денари.
3. Машина за изработка и пакување на цигари GD
BOLOGNA
- Машина за изработка на цигари двоканална, модел MARKER 121, со фабрички број 0941170404,
- Машина за спојување на филтер, модел AF 12, со
фабрички број 0941170303,
- Акумулатор за цигари (буфер), модел S 90, со фабрички број 951186104,
- Машина за пакување цигари во кутии, модел Х, со
фабрички број 951181222,
- Резервоар-акумулатор за спаковани кутии цигари
(буфер), модел NV, со фабрички број 1195613 и
- Машина за пакување кутии цигари во штеки, модел I.L.16, со фабрички број 951182002,
со вкупна проценета вредност 33.039.630,00 денари.
Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно
наддавање со кој управува и оперира Министерството
за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процена СВ EL V
14/19-движен имот (машини) доделен надвор од стечајна маса од 16.05.2019 година, во која е проценета вкупната вредност на движните ствари во износ од
39.294.270,00 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 39.294.270,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-4022/2
11 jуни 2019 година
Скопје

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

1730.
Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/2005, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни
2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОМЕСАР
И ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОМЕСАР НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА „EXPO
ДУБАИ 2020“
1. За Генерален комесар на Република Северна Македонија за „EXPO Дубаи 2020“ се назначува Олимпија
Христова Заевска, советник за меѓународна економија
и развој во Канцеларијата на претседателот на Владата
на Република Северна Македонија.
2. За заменик на Генералниот комесар на Република
Северна Македонија за „EXPO Дубаи 2020“ се назначува Ксенија Николова, виш соработник за односи со
јавноста на заменикот на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори,
д-р Кочо Анѓушев.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-4288/1
Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
1731.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11,
137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16,
52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА
СЛУЧЕНИ СЕРИОЗНИ НЕСРЕЌИ, НЕСРЕЌИ И
ИНЦИДЕНТИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ
Член 1
Во Правилникот за содржината и формата на извештајот за случени сериозни несреќи, несреќи и инциденти во железничкиот сообраќај („Службен весник на
Република Македонија“ бр.83/12 ), Прилогот се заменува со нов Прилог, коj е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-4753/1
27 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 63

Стр. 64 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 65

Стр. 66 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 67

ПРАВИЛНИК

1732.
Врз основа на член 49-a ставови (2) и (9) од Законот

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА

за сигурност во железничкиот систем („Службен вес-

ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО

ник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11,

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРВАТА ПОТВРДА И ДО-

158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15,

ПОЛНИТЕЛНАТА ПОТВРДА ЗА ПУШТАЊЕ

31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), министерот за

ВО УПОТРЕБА НА ЖЕЛЕЗНИЧКО ВОЗИЛО,

транспорт и врски донесе

КАКО И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРВАТА ПОТВРДА И ДОПОЛНИТЕЛНАТА

ПРАВИЛНИК

ПОТВРДА ЗА ПУШТАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-

ЖЕЛЕЗНИЧКО ВОЗИЛО

МАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУЧлен 1

КАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПОСТАПКАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА КАКО И НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на првата потврда и дополнителната
потврда за пуштање во употреба на железничко возило,

ЕДУКАЦИЈА

како и за формата и содржината на првата потврда и
дополнителната потврда за пуштање во употреба на

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација („Службен весник

железничко возило („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 64/11 и 88/14) во членот 3 став (2) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

на Република Македонија“ бр. 117/12) во членот 2, во
алинејата 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2
Во членот 4 став (2) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна
Македонија“.

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

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

Бр. 01-4754/1

Министер

Бр. 01-4758/1

Министер

27 мај 2019 година

за транспорт и врски,

28 мај 2019 година

за транспорт и врски,

Скопје

Горан Сугарески, с.р.

Скопје

Горан Сугарески, с.р.

__________
1733.

__________
1734.

Врз основа на член 29 став (7) од Законот за инте-

Врз основа на член 31-а ставови 2 и 9 од Законот

роперабилност во железничкиот систем („Службен вес-

за жичари и ски лифтови („Службен весник на Ре-

ник на Република Македонија“ бр. 17/11, 163/13,

публика Македонија“ бр. 54/00, 103/08, 23/11, 53/11,

147/15 и 31/16), министерот за транспорт и врски до-

163/13 и 146/15), министерот за транспорт и врски

несе

донесе

Стр. 68 - Бр. 123

18 јуни 2019

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА

весник на Република Македонија“ бр. 162/11) во членот 2 став 1 алинеја 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна
Македонија“.

ПОСТАПКАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА КАКО И НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА
ЕДУКАЦИЈА

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација („Службен весник

Бр. 01-4764/1

Министер

28 мај 2019 година

за транспорт и врски,

Скопје

Горан Сугарески, с.р.

на Република Македонија“ бр.162/11) во членот 2, став

__________

1 во алинејата 1 зборовите „Република Македонија“ се

1736.
Врз основа на член 35-а став (13) од Законот за си-

заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

гурност во железничкиот систем („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11,
137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16,

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

лика Северна Македонија“.

ПРАВИЛНИК

Бр. 01-4763/1

Министер

28 мај 2019 година

за транспорт и врски,

Скопје

Горан Сугарески, с.р.
__________

1735.

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА
ОБУКА ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА УСПЕШНО
ЗАВРШЕНА ОБУКА

Врз основа на член 39 став (2) и (9) од Законот за
интероперабилност во железничкиот систем („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 163/13,
147/15 и 31/16), министерот за транспорт и врски донесе

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за обука за општа професионална способност, како и формата и содржината на образецот на потврдата

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИKОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНOT НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА

за успешно завршена обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/12 и 88/14), Прилогот 2 се
заменува со нов Прилог 2, кој е составен дел на овој
правилник.

ПОСТАПКАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА КАКО И НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАTA
ЕДУКАЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинoт на спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на
евиденција за спроведената едукација („Службен

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-4782/1

Министер

28 мај 2019 година

за транспорт и врски,

Скопје

Горан Сугарески, с.р.

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 69

Стр. 70 - Бр. 123

18 јуни 2019

1737.
Врз основа на член 47 став (3) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16,
63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ
И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОРОТ НАДЛЕЖЕН ЗА СИГУРНОСТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ЗА СИГУРНОСТ НА ВЛЕЧА НА ВОЗОВИ И
ВОЗНИ СРЕДСТВА, ЗА СИГУРНОСТ НА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА И ЗА СИГУРНОСТ НА
СИГНАЛНО-СИГУРНОСНИ, ТЕЛЕФОНСКО-ТЕЛЕГРАФСКИ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПОСТРОЈКИ
Член 1
Во Правилникот за формата, содржината, начинот на издавање и одземање на службената легитимација на
инспекторот надлежен за сигурност на железничката инфраструктура, за сигурност на влеча на возови и возни
средства, за сигурност на превоз на патници и стока и за сигурност на сигнално-сигурносни, телефонско-телеграфски и електротехнички постројки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 151/10) во членот 3
во ставовите (1) и (2) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
Член 2
Прилoзите 1 и 2 се заменуват со нови Прилози 1 и 2, кои се составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-4786/1

Министер

28 мај 2019 година

за транспорт и врски,

Скопје

Горан Сугарески, с.р.

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 71

Стр. 72 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 73

Стр. 74 - Бр. 123

18 јуни 2019

1738.
Врз основа на член 37-њ став (5) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16,
52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕTO И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА-ИСПИТУВАЧИ НА
МАШИНОВОЗАЧИ ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ, ЗА СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ
И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ВОЗИЛО И СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ И
КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ
НА ИЗДАДЕНИ ОВЛАСТУВАЊА
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањетo и упатството за пополнување на барање за овластување на лицата-испитувачи на машиновозачи за општа професионална способност, за стручно познавање и
компетентност во врска со железничкото возило и стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, формата и содржината на образецот на овластувањето и формата и содржината на
регистарот на издадени овластувања, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/14), Прилoзите 2, 3,
4 и 5 се заменуваат со нови Прилози 2, 3, 4 и 5, кои се составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-4784/1

Министер

28 мај 2019 година

за транспорт и врски,

Скопје

Горан Сугарески, с.р.

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 75

Стр. 76 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 77

Стр. 78 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 79

Стр. 80 - Бр. 123

18 јуни 2019

1739.
Врз основа на член 19 став (16) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СИГУРНОСТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА СИГУРНОСТ, КАКО
И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА СИГУРНОСТ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на сертификат за сигурност, формата и содржината на образецот на сертификатот за сигурност, како и
формата и содржината на Регистарот за издадени сертификати за сигурност („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 148/10 и 94/14), во членот 3 став (2) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со
зборовите „Република Северна Македонија“.
Член 2
Во членот 4 став (2) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна
Македонија“.
Член 3
Прилoзите 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3, кои се составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-4788/1

Министер

28 мај 2019 година

за транспорт и врски,

Скопје

Горан Сугарески, с.р.

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 81

Стр. 82 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 83

Стр. 84 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 85

Стр. 86 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 87

Стр. 88 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 89

Стр. 90 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 91

Стр. 92 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 93

Стр. 94 - Бр. 123

18 јуни 2019

1740.
Врз основа на член 20 став (11) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13,

(2) Формата и содржината на образецот на сертификатот за сигурност за вршење на превоз за сопствени
потреби-Дел А се дадени во Прилог 2 кој е составен
дел на овој правилник.

42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

Член 4
(1) Сертификатот за сигурност за вршење на превоз

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО

за сопствени потреби –Дел Б се издава на образец на
бела хартија во А4 формат.

И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРА-

(2) Формата и содржината на образецот на сертифи-

ЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СИ-

катот за сигурност за вршење на превоз за сопствени

ГУРНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ ЗА СОП-

потреби-Дел Б се дадени во Прилог 3 кој е составен

СТВЕНИ ПОТРЕБИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНА-

дел на овој правилник.

ТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА СИГУРНОСТ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ СЕРТИФИКАТИ
ЗА СИГУРНОСТ

Член 5
(1) Регистарот за издадени сертификати за сигурност се води во електронска форма.
(2) Формата и содржината на Регистерот за издаде-

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ни сертификати за сигурност Дел А и/или Дел Б се дадени во Прилог 4, кој е составен дел на овој правилник.

ржината на барањето и упатството за пополнување на
барањето за издавање на сертификат за сигурност за

Член 6

вршење на превоз за сопствени потреби, формата и

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник

содржината на образецот на сертификатот за сигур-

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ност, како и формата и содржината на Регистарот за из-

ната на барањето и упатството за пополнување на бара-

дадени сертификати за сигурност.

њето за издавање на сертификат за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби, формата и содржи-

Член 2

ната на образецот на сертификатот за сигурност, како и

(1) Барањето за издавање на сертификат за сигур-

формата и содржината на Регистарот за издадени сер-

ност за вршење на превоз за сопствени потреби за Дел

тификати за сигурност („Службен весник на Република

А и/или за Дел Б се поднесувана образец во А4 формат

Македонија“ бр. 107/12 и 88/14).

во бела боја.
Член 7

(2) Содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето од став (1) на овој член се дадени
во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 3
(1) Сертификатот за сигурност за вршење на превоз
за сопствени потреби–Дел А се издава на образец на
бела хартија во А4 формат.

Бр. 01-4789/1

Министер

28 мај 2019 година

за транспорт и врски,

Скопје

Горан Сугарески, с.р.

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 95

Стр. 96 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 97

Стр. 98 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 99

Стр. 100 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 101

Стр. 102 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 103

Стр. 104 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 105

Стр. 106 - Бр. 123

18 јуни 2019

1741.
Врз основа на член 22 став (8) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), министерот за
транспорт и врски донесе,
П РАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА СИГУРНОСТ
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА СИГУРНОСТ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ
НА ИЗДАДЕНИ ОДОБРЕНИЈА ЗА СИГУРНОСТ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на одобрението за сигурност за управување со железничка инфраструктура, формата и содржината на
образецот на одобрението за сигурност, како и формата и содржината на регистарот на издадени одобренија
за сигурност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 94/14) во членот 3 ставот (2) се брише.
Ставот (3) станува став (2).
Член 2
Во член 4 ставот (2) се брише.
Ставот (3) станува став (2).
Член 3
Во член 5 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Регистарот за издадени одобренија за сигурност-Дел А и одобренија за сигурност- Дел Б се води во
електронска форма.“
Член 4
Прилозите 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3, кои се соствен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-4791/1

Министер

28 мај 2019 година

за транспорт и врски,

Скопје

Горан Сугарески, с.р.

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 107

Стр. 108 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 109

Стр. 110 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 111

Стр. 112 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 113

Стр. 114 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 115

Стр. 116 - Бр. 123

18 јуни 2019

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 117

Стр. 118 - Бр. 123

18 јуни 2019

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА
1742.
Врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 1) од
Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11,
41/2014, 53/16 и 83/18), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од страна на Чимкомплес С.А. Борзести (Chimcomplex S.A. Borzești), акционерско друштво со регистрирано седиште на Улица Индустриилор
3, Онести, Бакау Округ, Романија (3 Industriilor Street,
Onești, Bacău county, Romania), преку Јасмина Илиева
Јовановиќ, адвокат од Адвокатско друштво Дебарлиев
Дамески и Ќелешоска од Скопје, на седница одржана
на ден 11.02.2019 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата со која друштвото Чимкомплес С.А. Борзести (Chimcomplex S.A.
Borzești), акционерско друштво со регистрирано седиште на Улица Индустриилор 3, Онести, Бакау Округ,
Романија (3 Industriilor Street, Onești, Bacău county,
Romania) врз основа на Договорот за продажба на средства од 17-ти октомври 2017 година ќе стекне контрола
над на Пакети на средства 1-5 и делумно Пакет на
средства 7 кои припаѓаат на Олтчим СА (Oltchim S.A.),
акционерско друштво, кое моментално е во стечај, со
регистрирано седиште на Улица Узинеи, Рамнику-Валчеа, Валчеа Округ, Романија (1 Uzinei Street, RâmnicuVâlcea, Vâlcea county, Romania), не потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата.
2. Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,оо ден. и
за решението во износ од 5.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Уп. бр. 08-4
11 февруари 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.

1743.
Врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 1) од
Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.145/10,
136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), Комисијата за заштита
на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за
концентрација поднесено од страна на друштвото Аисле Дач ТопКо Б.В. (Aisle Dutch TopCo B.V.) со седиште
на Херикербергвег 238, Луна АренА (1101 ЦМ)
(Herikerbergweg 238, Luna ArenA (1101 CM)) Амстердам, Холандија преку адвокат Татјана Поповски
Булоски од Адвокатско друштво Поленак од Скопје, на
седница одржана на ден 26.03.2019 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата со која друштвото Аисле Дач ТопКо Б.В. (Aisle Dutch TopCo B.V.)
со седиште на Херикербергвег 238, Луна АренА (1101
ЦМ) (Herikerbergweg 238, Luna ArenA (1101 CM)) Амстердам, Холандија ќе стекне контрола над Агролагуна
д.д. (Agrolaguna d.d.) со седиште на Матије Влашица
34, Пореч, (Matije Vlašića 34, Poreč), Република Хрватска не потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на
конкуренцијата.
2. Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,оо ден. и
за решението во износ од 5.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05,
7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на
сметка на Буџетот на Република Македонија бр.
100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-24
26 март 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.

__________
1744.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од МЕТ Ренеуаблес АГ со регистрирано седиште
на Баарерстрассе 141, 6300 Зуг, Швајцарија и О Зоне
а.д со регистрирано седиште на Марсала Бирјузова 3-5,
Белград, Србија преку адвокат Надица Бадева-Ќортошева на седницата одржана на ден 27.11.2018 година,
го донесе следното

18 јуни 2019

Бр. 123 - Стр. 119

РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која МЕТ Ренеуаблес АГ со регистрирано седиште на Баарерстрассе 141, 6300 Зуг, Швајцарија и О Зоне а.д со регистрирано седиште на Марсала Бирјузова 3-5, Белград,
Србија, ќе стекнат зедничка контрола над друштвото
НИС Енерговинд д.о.о. Србија со регистрирано седиште на бул. Миријевски 5, Белград, Србија, по пат на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од
Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за
последица значително спречување, ограничување или
нарушување на ефективната конкуренција на пазарот
или на негов суштински дел, особено како резултат на
создавање или зајакнување на доминантната позиција
на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-79
27 ноември 2018 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.

__________
1745.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Либерти Стил Ист Јуроп (Бидко) Лимитед со
регистрирано седиште на 7 Хертфорд Стрит, Лондон,
Обединето Карлство, BBIJ 7PX, доставено преку Љупка Новеска Андонова, адвокат од Скопје на седницата
одржана на ден 27.11.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Либерти
Стил Ист Јуроп (Бидко) Лимитед со регистрирано седиште на 7 Хертфорд Стрит, Лондон, Обединето Карлство, BBIJ 7PX ќе стекне самостојна контрола над одредени деловни потфати и средства кои се продаваат

од страна на АрцелорМиттал Холдингс АГ со регистрирано седиште на Алпенштрасе 15, 6304 Цуг,
Швајцарија, а кои се состојат од следните деловни потфати/средства:
а) Галац/Скопје ХолдКо (Galati/Skopje HoldCo), кое
го поседува Галац деловниот потфат, интегрирана фабрика за челик во Романија и производител на топловалан и ладно-валан јаглероден челик, поцинкуван и
пресвлечен челик со органски материи, кварто-плочи
од челик и цевчести/тубуларни производи од челик, со
дополнителен капацитет за поцинкување и пресвлечување со органски материи кои се обезбедуваат во фабриката Скопје во Република Македонија;
б) Палома С.р.л. (Paloma S.r.l.), кое го поседува
Пјомбино деловниот потфат, производител на ладновалан јаглероден челик, и поцинкуван и пресвлечен челик со органски материи, лоциран во Италија;
в) АрцелорМиттал Острава а.с. (ArcelorMittal
Ostrava a.s.), кое го поседува Острава фабриката за производство на челик во Чешката Република, која произведува рамни јаглеродни производи (особено топло-валан јаглероден челик), долги јаглеродни производи
(вклучувајќи жичени прачки, меркантилни стапови и
други), и цевчести/тубуларни производи од челик; и
г) четири центри за услуги поврзани со челик во
Аркоре, Риети, Кватро Инфериоре и Графињана, Италија, од АрцелорМиттал ЦЛН Дистрибуционе Италија
С.Р.Л (ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia S.r.l.), согласно посебен договор, иако потпаѓа под одредбите од
Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за
последица значително спречување, ограничување или
нарушување на ефективната конкуренција на пазарот
или на негов суштински дел, особено како резултат на
создавање или зајакнување на доминантната позиција
на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-80
27 ноември 2018 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.

Стр. 120 - Бр. 123
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1746.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Даимлер АГ со седиште на Мерцедесштрасе
137, 70327 Штутгарт, Германија и Фолксваген Фајненшал Сервисес АГ, со седиште на Гифхорнер штрасе 57
38112 Брауншвајг, Германија, доставено преку полномошник Андреа Лазаревска, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 5.12.2018 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Даимлер
АГ со седиште на Мерцедесштрасе 137, 70327 Штутгарт, Германија преку неговата подружница Леони ФС
ДВБ ГмбХ со седиште на Еплештрасе 225, Д-70567
Штутгарт, Германија и Фолксваген АГ со седиште на
Берлинер Ринг 2, 38440 Волфсбург, Германија, преку
неговата подружница Фолксваген Фајненшал Сервисес
АГ, со седиште на Гифхорнер штрасе 57 38112 Брауншвајг, Германија ќе стекнат контрола над Мобилити
Трејдер Холдинг ГмбХ, со седиште на Мулерштрасе
153, 13353, Берлин Германија преку стекнување на
удели, иако потпаќа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на
ефективната конкуренција на пазарот или на негов
суштински дел, особено како резултат на создавање
или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1)
точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-83
5 декември 2018 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.

1747.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Фрезинус Медикал Кејр АГ и Ко.
КГаА (Fresenius Medical Care AG &Co. KGaA) со седиште на ул. Елсе-Кронер бр. 1, 61352 Бад Хомбург,
Германија и КР2 ГмбХ (KR² GmbH), со седиште на ул.
Вилхелмсхофалее бр. 79-81, 47800 Крефелд, Германија, преку полномошник адвокат Андреа Лазаревска
од Скопје, на седницата одржана на ден 19.12.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата со која Фрезинус Медикал Кејр АГ и Ко. КГаА (Fresenius Medical
Care AG &Co. KGaA) со седиште на ул. Елсе-Кронер
бр.1, 61352 Бад Хомбург, Германија преку својата подружница Фрезинус Медикал Кејр Бетајлигунгсгезелшафт
мбХ (Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH,)
со седиште во Бад Хомбург в.д. Х, Германија и КР2 ГмбХ
(KR² GmbH), со седиште на ул. „Вилхелмсхофалее“ бр.
79-81, 47800 Крефелд, Германија, ќе стекнат заедничка
контрола над Д.Мед Консалтинг ГмбХ (D.Med Consulting
GmbH), со седиште на ул. „Бернхард-Нохт“ бр. 99,
20359 Хамбург, Германија, преку купопродажба на
удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на
ефективната конкуренција на пазарот или на негов
суштински дел, особено како резултат на создавање
или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1)
точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
2. Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-85
19 декември 2018 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Нумовски, с.р.
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1748.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото А1 Телеком Австрија
АГ (A1 Telekom Austria AG) со регистрирано седиште
на Lassallestrasse бр.9, 1020 Виена, Австрија преку адвокат Татјана Поповски Булоски од Адвокатско друштво Поленак од Скопје, на седницата одржана на ден
19.12.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1.Се утврдува дека концентрацијата со која А1 Телеком Австрија АГ (A1 Telekom Austria AG) со регистрирано седиште на Lassallestrasse бр.9, 1020 Виена ќе
стекне непосредна единствена контрола врз значителен
дел од имотот на друштвото Јунифај ГмбХ (Unify
GmbH), со регистрирано седиште на Siemensstraße
бр.9, 1210 Виена, Австрија преку стекнување на значителен дел од имотот на друштвото Јунифај ГмбХ
(Unify GmbH), имено околу 3.600 договори со корисници, поврзана опрема за приватни телефонски центри
како и листи на клиенти, врз основа на договор за купопродажба, иако потпаѓа под одредбите од Законот за
заштита на конкуренцијата, нема да има за последица
значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за
заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став
(1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
2.Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07,
88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
3.Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 08-87
19 декември 2018 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.

__________
1749.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на
државната помош (,,Службен весник на Република
Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на државна помош
согласно Програмата за развој на туризмот за 2019 година поднесено од страна на Министерството за економија бр. 13-1416/1 од 01.03.2019 година, на седницата
одржана на 05.03.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
1. Мерката содржана во дел II точка 1 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Меѓународна и билатерална соработка во туризмот во износ од 2.500.000 денари не претставува државна помош
согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
2. Мерката содржана во дел II точка 2 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов
Едукација и тренинг обуки во туризмот и угостителството во вкупен износ од 1.000.000 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на
член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на
државната помош и член 4 од Уредбата за условите и
постапката за доделување на помош од мало значење
(de minimis) и истата не претставува државна помош
согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на
државната помош. Доделувањето на помошта од мало
значење (de minimis) треба да се врши во согласност со
Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 141/2011).
3. Мерката содржана во дел II точка 3 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов
ЕКО АКЦИЈА и Кампања за чистење на отпадот кои
водат до туристичките центри низ државата во вкупен
износ од 1.500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
4. Мерката содржана во дел II точка 4 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Организирање на Меѓународна конференција за туризам
во вкупен износ од 2.000.000 денари не претставува
државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за
контрола на државната помош.
5. Мерката содржана во дел II точка 5 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов
Субвенции за разни туристички проекти, манифестации и форуми во вкупен износ од 4.500.000 денари
претставува помош од мало значење (de minimis) во
смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало
значење (de minimis) и истата не претставува државна
помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола
на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност
со Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 141/2011).
6. Мерката содржана во дел II точка 6 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Изготвување на студии за вински и спа туризам во Република Македонија како туристичка атракција во вкупен
износ од 1.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
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7. Мерката содржана во дел II точка 7 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов
Поставување на унифицирана локална туристичка
сигнализација низ целата држава во купен износ од
2.500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
8. Мерката содржана во дел II точка 8 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов
Субвенции за туристички цели на селски домаќинства
во вкупен износ од 2.500.000 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4
став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната
помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката
за доделување на помош од мало значење (de minimis)
и истата не претставува државна помош согласно член
9 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
Доделувањето на помошта од мало значење (de
minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за
условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011).
9. Мерката содржана во дел II точка 9 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Финансиска поддршка за бизнис идеи за туризам креирани од студенти на факултетите за туризам во вкупен
износ од 500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
10. Мерката содржана во дел II точка 10 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов
Субвенционирање на десет општини за изработка на
локални стратегии за развој на туризмот во вкупен износ од 3.000.000 денари не претставува државна помош
согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
11. Мерката содржана во дел II точка 11 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов
Изработка на Студија за неискористени објекти кои се
атрактивни за странски инвеститори во вкупен износ
од 500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
12. Мерката содржана во дел II точка 12 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов
Кампања за безбедно патување во вкупен износ од
1.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
13. Мерката содржана во дел II точка 13 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов
Одбележување на Светскиот ден на туризмот со доделување на признанија за најуспешните од областа на
туризмот во вкупен износ од 500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
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14. Мерката содржана во дел II точка 14 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов
Подготовка на 3 подстратегии за туризам Рурален/Културен/Активен во вкупен износ од 1.500.000 денари не
претставува државна помош согласно член 5 став (1)
од Законот за контрола на државната помош.
15. Мерката содржана во дел II точка 15 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов
Подготовка на вински водич за Македонија во вкупен
износ од 500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
16. Мерката содржана во дел II точка 16 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов
Поддршка на проекти во делот на иновации и дигитализација во областа на туризмот во вкупен износ од
1.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
17. Мерката содржана во дел II точка 17 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов
Промоција на системот за мобилна апликација “Visit
Macedonia” во вкупен износ од 500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
18. Мерката содржана во дел II точка 18 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов
Подготовка на ,,БРЕНД СТРАТЕГИЈА” за туризам во
вкупен износ од 4.000.000 денари не претставува
државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за
контрола на државната помош.
19. Мерката содржана во дел II точка 19 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов
Анкети за туристичка понуда во Република Македонија во вкупен износ од 2.000.000 денари не претставува
државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за
контрола на државната помош.
20. Мерката содржана во дел II точка 20 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов
Печатење на промотивни материјали од областа на туризмот во вкупен износ од 1.500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
21. Мерката содржана во дел II точка 21 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов
Поддршка на активен туризам во вкупен износ од
2.000.000 денари при што Министерството за економија преку објавување на јавен повик ќе субвенционира
50% од трошоците за опрема и алатки но не повеќе од
100.000 денари за една апликација кон Здруженијата
регистрирани за развој на ваков вид на туризам не
претставува државна помош согласно член 5 став (1)
од Законот за контрола на државната помош.
Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.
Уп. бр. 10-17
5 март 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Нумовски, с.р.
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1750.
Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот
за контрола на државната помош (“Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по
Известувањето за планирано доделување на помош и
Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-39 од
13.03.2019 година поднесено од страна на Владата на
Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана од страна на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони, преку директорот Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на друштвото за производство, трговија и услуги БАЛКАНЛАР ПЛАСТИК ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз Скопје, на седницата
одржана на 26.03.2019 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и Известувањето за дополнителни информации
за формата за известување за регионална помош бр.
10.39 од 13.03.2019 година поднесено од страна на
Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони,
преку директорот Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на друштвото за
производство, трговија и услуги БАЛКАНЛАР ПЛАСТИК ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на адреса ул. Технолошки индустриска развојна
зона Бунарџик бр. 1 Бунарџик Илинден, како корисник
на државната помош, утврди дека мерките:
1. Ослободување од плаќање на данок на добивка за
период до 10 години;
2. Ослободување од плаќање на персонален данок
на доход по основ на исплатени плати на вработените
за период до 10 години;
3. Ослободување од плаќање на данок на додадена
вредност на увозот на добра во ТИРЗ, под услов добрата да не се пуштени во слободен промет, односно да не
се наменети за крајна потрошувачка;
4. Царински ослободувања и олеснувања;
5. Ослободување од плаќање на надоместокот за
уредување на градежно земјиште и
6. Изземање од обврската за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царинскиот долг кој настанал или може да настане по утврдувањето на царински дозволените активности или употреба на добрата за време на вршењето на дејност во зоната претставуваат доделување на државна помош преку
шема на помош предвидена во Законот за технолошко индустриски развојни зони за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот
дека со Одлука бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за технолошки – индустриски развојни зони како
шема на помош за доделување на државна помош на
корисниците на технолошко – индустриските развојни
зони основани од Владата на Република Северна Македонија.

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и Известувањето за дополнителните информации за формата за известување за регионална помош
бр. 10-39 од 13.3.2019 година, поднесено во име на
Владата на Република Северна Македонија, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони преку директорот Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош
на друштвото за производство, трговија и услуги БАЛКАНЛАР ПЛАСТИК ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на адреса ул. Технолошки индустриска развојна зона Бунарџик бр. 1 Бунарџик
Илинден, како корисник на државната помош, утврди
дека мерката:
- Помош во висина до 10% од потрошениот износ
на оправдани инвестициски трошоци за набавка на нови машини и/или за изградба на зграда во зоната направени до датумот на завршувањето до 31.12.2021, но
не повеќе од 1.000.000 евра (еден милион евра) во денарска противвредност претставува државна помош во
смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на
пластична амбалажа представува регионална помош
како индивидуална помош согласно член 4 став (1)
точка 11 од Законот за контрола на државната помош
при што доделувањето на истата е дозволено. Kумулативната регионална државна помош ќе биде ограничена на износ не повисок од 50% од износот на реално
инвестираните оправдани инвестициски трошоци реализирани до Датумот на завршување
Уп. бр. 10-39
26 март 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Наумовски, с.р.

__________
1751.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
145/10, 136/11, 41/14 и 53/16) и член 124 од Законот за
општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15) постапувајќи по предлогот за огласување на решение за ништовно доставен од
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони,
на седница одржана на ден 19.12.2018 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Предлогот Уп.бр.10-89 од 5.12.2018 година (бр.
13-1577/1 од 4.12.2018 година) на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за огласување за
ништовно на Решението на Комисијата за заштита на
конкуренцијата Уп.бр.10-17 од 3.3.2016 година, се прифаќа.
2. Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп. бр. 10-17 од 3.3.2016 година, се огласува
за ништовно бидејќи неговото извршување воопшто не
е можно.
Уп. бр. 10-89
19 декември 2018 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Нумовски, с.р.
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