Број 158

27 август 2018, понеделник

www.slvesnik.com.mk

година LXXIV
contact@slvesnik.com.mk

СОДРЖИНА
2889.

2890.
2891.
2892.

2893.

Уредба за начинот, поблиските
критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и
странски авиопревозници и потребната документација која треба да се
достави од корисниците на финансиската поддршка ................................
Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката
за детални геолошки истражувања ...
Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за
детални геолошки истражувања ........
Oдлука за изменување на Одлуката
за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина
– песок на Друштвото за градежништво, услуги и трговија на големо и мало ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
с. Батинци
Студеничани
на
локалитетот
„с.Варвара“, Општина Сопиште ........
Одлука за давање согласност на
Ценовникот за висината на цената
на сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈПВ
„Лисиче” Велес кон ЈКП „Дервен”
Велес за период од 2018-2020 година ......................................................

Стр.
2894.

2895.
3
9
9

2896.

2897.
10

2898.

10

Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна
ствар на Здружението Нуркачки
центар „АМФОРА“ - Охрид ...............
Одлука за давање согласност на
Oдлуката на Управниот одбор на
Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хирургија
на лице, вилици и врат - максилофацијална хирургија - Скопје за
промена на називот на установата .....
Одлука за престанок на важење на
концесијата за експлоатација на минерална суровина – кварцен песок
на локалитетот „Петрова Слатина“,
с.Младо Нагоричане, Општина Старо Нагоричане ......................................
Одлука за престанок на важење на
концесијата за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал
на локалитетот „Микриман“ КО
Суво Грло, Општина Штип.................
Одлука за престанок на важење на
концесијата за експлоатација на минерална суровина – собирен кварц
на локалитетот „с. Садоица“, Општина Чашка ........................................

Стр.

10

11

11

11

12

Стр. 2 - Бр. 158

2899.

2900.

2901.

2902.

2903.

2904.

2905.

2906.

2907.

2908.

2909.

2910.

Одлука за спојување на Јавните
здравствени установи здравствен
дом Кавадарци и Општата болница
Кавадарци во Јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност-Кавадарци ..........................
Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на
дивечот во ловиштата во ловните
реони Кичево, Скопје, Неготино,
Кавадарци, Берово и Струга ...............
Одлука за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Република Македонија за 2018 година
за Сојузот на борците од Народноослободителната и Антифашистичката војна на Македонија ...................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна
ствар на Казнено-поправната установа Затвор Струмица ........................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна
ствар на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово .......................................................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна
ствар на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово .......................................................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна
ствар на Казнено -поправната установа Казнено-поправен дом Штип ....
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна
ствар на Казнено -поправната установа Затвор Прилеп.............................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна
ствар на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово .......................................................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна
ствар на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом од отворен вид Струга .................................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна
ствар на Казнено-поправната установа Затвор Куманово со Отворено
одделение во Крива Паланка..............
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна
ствар на Казнено -поправната установа Казнено-поправен дом Штип ...

27 август 2018

Стр.
2911.

2912.
12

2913.
13

2914.

14

14

2915.

15

2916.

2917.
15

15

2918.
16

2919.
16

17

2920.

2921.
17

17

Стр.
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна
ствар на Казнено-поправната установа Затвор Гевгелија ..........................
18
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна
ствар на Казнено-поправната установа Затвор Прилеп .............................
18
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна
ствар на Казнено-поправната установа Затвор Битола ..............................
19
Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
локална урбанистичка планска документација за изградба на објект
со намена Е2-комунална супраструктура (бензинска пумпна станица) КО Желино вон-г.р., Општина Желино.............................................
19
Одлука за престанок на важење на
концесијата за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал
на локалитетот „с. Младо Нагоричане“, Општина Старо Нагоричане ....
19
Одлука за доделување на срeдства
на Државниот студентски дом ,,Томе Стефановски Сениќ” - Скопје .......
20
Одлука за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во
градежно земјиште за изработка на
урбанистички план вон населено
место за изградба на стопански
комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Тркање,
Општина Кочани..................................
20
Програма за изменување на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2018 година ............
20
Програма за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за
периодот од 2019-2021 година............
21
Програма за користење на средства за изградба на Спомен-обележје на Тодор Проески во Крушево за
2018 година ..........................................
22
Програма за изменување на Програмата за изградба, опремување и
одржување на објекти за социјална
заштита и домови за стари лица за
2018 година ..........................................
23
Огласен дел ......................................... 1-40

27 август 2018

Бр. 158 - Стр. 3

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2889.
Врз основа на член 38-a став (5) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 22.8.2018 година, донесе
УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ АВИОПРЕВОЗНИЦИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА
ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ ОД КОРИСНИЦИТЕ НА
ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА
Член 1
Предмет
Со оваа уредба се уредуваат начинот, поблиските
критериуми за доделување на финансиска поддршка на
домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците
на финансиската поддршка.
Член 2
Цел и начела
Целта на оваа уредба е да се овозможи побрз развој
на цивилното воздухопловство и формирање на поконкурентни и подостапни цени во воздушниот сообраќај
во Република Македонија преку утврдување еднаков
пристап, транспарентност во постапката за доделување
на финансиска поддршка, како и квалитетно и ефикасно вршење на работите и услугите во воздушниот сообраќај.
Доделувањето на финансиската поддршка се врши
во согласност со начелата на транспарентност, недискриминација, пропорционалност и ефикасност.
Член 3
Дефиниции
Одделни изрази употребени во оваа уредба го имаат следното значење:
1. „Финансиска поддршка“ се финансиски средства
кои се доделуваат од страна на Владата на Република
Македонија на домашни и странски авиопревозници.
2. „Договор за финансиска поддршка“ е договор
склучен помеѓу давателот на финансиската поддршка,
од една страна и барателот на финансиската поддршка,
од друга страна, а чиј предмет е доделување на финансиска поддршка согласно со оваа уредба.
3. „Јавен повик“ е постапка за доделување финансиска поддршка во која сите авиопревозници можат да
поднесат барање за доделување на финансиска поддршка.

4. „Документација за барање“ е збир на документи
и информации кои претставуваат основа за изготвување, доставување и оценување на барањето за доделување финансиска поддршка.
5. „Давател на финансиска поддршка“ е Владата на
Република Македонија.
6. „Барател на финансиска поддршка“ е секој авиопревозник кој доставил барање за доделување финансиска поддршка.
7. „Корисник на финансиска поддршка“ е барателот
на финансиска поддршка кој склучил договор за финансиска поддршка.
8. „Најповолен барател на финансиска поддршка“ е
барателот кој доставил прифатливо барање и е највисоко оценет од страна на Комисијата за спроведување на
постапката за доделување финансиска поддршка.
9. „Барање“ е предлог од барателот на финансиската поддршка изготвен врз основа на документацијата за
барање кое претставува основа за доделување на финансиска поддршка.
10. „Прифатливо барање“ е барање кое е поднесено
во утврдениот рок и за кое е утврдено дека во потполност ги исполнува сите барања од документацијата за
барање и одговара на сите критериуми, услови и евентуални барања за способноста на барателите.
11. „Нова дестинација“ е град или општина на која
аеродромот/аеродромите кои ги опслужуваат истите не
биле опслужувани со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од/до:
За „Меѓународен аеродром Скопје“ не биле опслужувани со редовен воздушен превоз во последните две
ИАТА сезони од истиот; и
За „Св. Апостол Павле“ – Охрид не биле опслужувани со редовен воздушен превоз во последните две
ИАТА сезони од истиот.
12. „Постојна дестинација“ е дестинација која била
опслужувана од/до аеродромите „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони,
13. „ИАТА“ е меѓународна асоцијација за воздушен
сообраќај.
14. „ИАТА сезона“ е дел од календарската година
која се однесува на летен и зимски ред на летање на начин пропишан од ИАТА и
15. „Авиопревозници“ се превозници кои вршат редовен јавен воздушен превоз и поседуваат валидно уверение за исполнување на безбедносните услови за
вршење на јавен воздушен превоз (Air Operator
Certificate - AOC).
Член 4
Начин на доделување на финансиска поддршка
Доделувањето на финансиската поддршка вклучува:
1. спроведување постапка за доделување на финансиска поддршка и
2. склучување на договор за финансиска поддршка.
Постапката за доделување на финансиска поддршка
вклучува:
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1. спроведување на јавен повик за доделување на
финансиската поддршка и
2. определување – избор на корисник на финансиската поддршка.
Член 5
Финансиска поддршка
Финансиската поддршка се доделува согласно член
38-а од Законот за воздухопловство за средствата утврдени во Програмата за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република
Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2019-2021 годинa, преку Министерството за
транспорт и врски.
Член 6
Период за кој се доделува финансиската поддршка
Финансиската поддршка се доделува за период од
три години од денот на отпочнување со примена на договорот за финансиска поддршка.
Член 7
Начин на доделување финансиска поддршка
Доделувањето на финансиската поддршка се врши
по пат на јавен повик за финансиска поддршка, организиран и спроведен согласно оваа уредба.

- се во брачна врска, роднинска врска до второ колено или се поврзани со посвојување или старателство
со барателот, со неговиот законски полномошник, а во
случаите кога барателот е правно лице и со членови на
неговите управни, надзорни или други органи и раководни тела,
- во текот на последните три години биле вработени
или биле членови на органите на управување на барателот или
- се во друг законски или фактички однос со барателот.
Комисијата работи во полн состав и одлуките ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.
Член 9
Работни задачи на Комисијата
Комисијата ги врши следните работи:
- подготвување на документацијата за барање,
- објавување на јавниот повик,
- организирање на приемот на барањата,
- давање на појаснувања и доставување дополнителни информации и документи,
- разгледување и оценување на барањата и давање
предлог за избор на најповолен барател,
- поднесување предлог за поништување на постапката и
- вршење на работи потребни за спроведување на
постапката согласно оваа уредба.
Член 10
Содржина на документацијата за барање

Член 8
Комисија за спроведување на постапката за
доделување финансиска поддршка

Комисијата го објавува јавниот повик во рок не подолг од 15 работни дена од денот на влегувањето во сила на актот за формирање на Комисијата од страна на
министерот за транспорт и врски.

Постапката за доделување финансиска поддршка ја
подготвува, организира и спроведува Комисија формирана од страна на министерот за транспорт и врски.
Комисијата од ставот 1 на овој член се состои од
претседател и четири члена и нивни заменици.
За членови и нивни заменици во Комисијата се именуваат лица од Кабинетот на заменик претседателот на
Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори,
Министерството за финансии, Министерството за транспорт и врски, Министерството за економија и Агенцијата за цивилно воздухопловство.
Во работата на Комисијата може да учествуваат и
надворешни стручни лица.
Надворешните стручни лица и помагаат на Комисијата при еваулацијата на барањата, а за својата работа
изготвуваат извештај кој го доставуваат до Комисијата
и истиот е составен дел од извештајот на Комисијата за
извршената евалуација од спроведената постапка.
Членови на Комисијата не можат да бидат лица
кои:

Документацијата за барање ги содржи следниве
елементи:
- покана за поднесување на барање со инструкција,
- критериуми за доделување на финансиската поддршка,
- инструкција за барателите за подготовка на барањето и
- предлог текст на договорот за финансиска поддршка.
Комисијата може да определи дека податоците или
дел од податоците содржани во документацијата за барање се сметаат за класифицирани информации. Во таков случај барателите во постапката треба да поднесат
изјава, приложена кон документацијата со која се обврзуваат дека нема да ги објавуваат податоците кои се
сметаат за класифицирани информации.
Комисијата може да врши изменување и дополнување на документација за барање, под услов истите да
се достапни на заинтересираните кандидати најдоцна
пет дена пред истекот на рокот за поднесување на барања за доделување на финансиска поддршка.
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Член 11
Подигнување на документацијата за барање
Комисијата треба на авиопревозниците да им овозможи да ја подигнат документацијата за барање во рок
од три дена од датумот на објавувањето на јавниот повик во „Службен весник на Република Македонија“.
Член 12
Надоместок
За издавање на документацијата за барање не се
наплаќа надоместок.

Член 15
Начин на доставување на барање
Барањето за доделување на финансиска поддршка
се доставува на начин и во форма утврдени со јавниот
повик и документацијата за барање.
Право да достават барање за доделување на финансиска поддршка имаат само авиопревозници кои ја подигнале документацијата за барање.
Авиопревозникот може да поднесе само едно барање за доделување на финансиска поддршка.
Член 16

Член 13

Јавно отварање на барањата

Јавен повик

Јавното отварање на барањата започнува на место и
во време определено со јавниот повик.
Пред почетокот на отвороњето Комисијата го утврдува бројот на пристигнатите барања и ги проверува
овластувањата на овластените претставници на барателите на финансиска подршка.
За текот на јавното отвароње Комисијата води записник во кој задолжително се внесуваат следните податоци:
- назив на органот давател на финансиската поддршка
- местото и времето на отвароњето,
- повикувањето на бројот на јавниот повик,
- името и презимето на членовите на комисијата,
- бројот на примените барања
- бројот на задоцнетите барања,
- називот (името) на барателите,
- евентуалните забелешки на барателите за текот на
јавното отвароње и
- други информации кои ги смета за потребни.

Комисијата го објавува јавниот повик за доставување на барање за доделување на финансиска поддршка
во „Службен весник на Република Македонија“, во најмалку две домашни и едно странско јавно гласило и на
веб страната на Министерството за транспорт и врски.
Јавниот повик од ставот 1 на овој член особено треба да ги содржи следните елементи:
- предмет на финансиската поддршка,
- постапка за доделување на финансиската поддршка,
- рок на валидност на барањата,
- рок, адреса и начин на подигнување на документацијата за барање,
- рок, адреса, начин за доставување на барањата и
време и час на отворање на барањата,
- јазик на кој треба да бидат напишани барањата,
- лица овластени да учествуваат на отворањето на
барањата,
- докази и документација кои на барателот му се
потребни за докажување на личната состојба, професионалната дејност, економско-финансиската состојба и
техничката или професионалната способност,
- назначување на критериумите за доделување на
финансиската поддршка и
-други податоци кои се однесуваат на предметот на
финансиската поддршка.
Член 14

Член 17
Евалуација на барањата
Евалуацијата на понудите се врши исклучиво во
согласност со критериумите наведени во документацијата за барање и објавени во јавниот повик. Комисијата
по извршената евалуација ќе пристапи кон рангирање
на барањата и изготвување на предлог за избор на најповолен барател.

Рокови

Член 18

Рокот за поднесување на барањето за доделување
на финансиска поддршка може да изнесува најмногу 30
дена од денот на објавувањето на јавниот повик во
„Службен весник на Република Македонија“.
Рокот од став 1 на овој член може да се продолжи
од страна на Комисијата најдоцна пет дена пред истекот на рокот за поднесување на барањата за доделување на финансиска поддршка, и за тоа ќе ги информира
сите лица кои подигнале документација за барање.

Исклучување на барател
Комисијата ќе го исклучи барателот на финансиската поддршка кој со правосилна судска одлука е осуден
за следниве кривични дела:
- корупција,
- измама и
- перење на пари и други приноси од кривично
дело.
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Комисијата ќе го исклучи барателот на финансиската поддршка и кога:
- над него е отворена постапка на стечај или ликвидација;
- му е изречена казна за кривично дело или прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност
или должност,
- не ги исполнил обврските за плаќање на даноци,
придонеси и други јавни давачки во согласност со прописите на државата во која е основан и
- не доставил потполна документација за барање.
Член 19
Докази
За утврдување на личната состојба и професионална дејност, барателите треба да приложат потврда или
исправа издадена од надлежен судски или административен орган.
За утврдување на економската и финансиската состојба, барателите треба да приложат биланси или извадоци од билансите на состојба и податоци од билансите на успех.
За утврдување на техничката или професионалната
способност, барателите треба да приложат:
- доказ за исполнување на условите за вршење на
јавен воздушен превоз и
- доказ за реализиран превоз на патници во претходната година.
Член 20
Критериуми за доделување на финансиска
поддршка
Финансиската поддршка ќе се доделува врз основа
на следните критериуми:
- барателите на финансиската поддршка е потребно
да имаат уверение за исполнување на безбедносните
услови за вршење на јавен воздушен превоз (Air
Operator Certificate – AOC),
- барателите на финансиската поддршка е потребно
да имаат превезено, односно опслужено најмалку 10
милиони патници во 2017 година,
- барателите на финансиската поддршка е потребно
да имаат остварено профит од најмалку 25.000.000,00
(дваесет и пет милиони) евра во 2017 година и
- изјава заверена на нотар од барателите на финансиската поддршка дека ќе ги исполнат условите од
член 21 на оваа уредба.
Финансиската поддршка ќе се додели на барателот
кој ќе понуди најголем број на нови дестинации кои за
„Меѓународен аеродром Скопје“ не биле опслужувани
со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА
сезони и за аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид
не биле опслужувани со редовен воздушен превоз во
последните две ИАТА сезони.
Во случај два или повеќе баратели да понудат ист
број на дестинации на кои ќе оперираат од/до аеродромите „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол
Павле“ – Охрид, финансиската поддршка ќе се додели
на барателот кој ќе понуди поголем број на неделни

фреквенции на дестинациите на кои ќе оперира од/до
аеродромите на „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св.
Апостол Павле“ – Охрид.
Во случај два или повеќе баратели да понудат ист
број на неделни фрекфенции на дестинациите на кои ќе
оперираат од/до аеродромите на „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид, финансиската поддршка ќе се додели на барателот согласно
принципот на првенство при поднесување на барањето
за доделување на финансиската поддршка.
Доделувањето на финансиска поддршка ќе трае се
до искористување на средствата од Програмата за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 20192021 годинa.
Член 21
Услови кои е потребно да ги исполнат корисниците
на финансиската поддршка
Корисниците на финансиската поддршка треба да
ги исполнат следните услови:
1. Најдоцна до 10 Јануари 2019 година да воспостават и/или одржат база од најмалку еден воздухоплов
(авион) на еден од аеродромите во Република Македонија за периодот за кој се доделува финансиската поддршка,
2. Најдоцна до 10 Јануари 2019 година да започнат
со оперирање на најмалку две нови дестинации од
„Меѓународен аеродром Скопје“ и истите да ги опслужуваат за периодот за кој се доделува финансиската
поддршка,
3. Да започнат со оперирање на најмалку четири нови дестинации од аеродромот „Св. Апостол Павле“ –
Охрид, првите две до 10 Јануари 2019 година, а останатите во рок од една година од денот на склучување на
Договорот и истите да ги опслужуваат за периодот за
кој се доделува финансиската поддршка,
4. Понудените нови дестинации за „Меѓународен
аеродром Скопје“ не смеат да се совпаѓаат со понудените нови дестинации за аеродромот „Св. Апостол
Павле“ – Охрид,
5. Секоја нова дестинација воведена од „Меѓународен аеродром Скопје“ и аеродромот „Св. Апостол
Павле“ – Охрид за периодот за кој се доделува финансиската поддршка која е предмет на финансиска поддршка да биде постојано опслужувана најмалку два пати неделно во која било од ИАТА сезоните по однапред определен ред на летање од нејзиното воведување
до завршување на периодот за кој се доделува финансиската поддршка,
6. Секоја нова дестинација воведена за периодот за
кој се доделува финансиската поддршка која е предмет
на финансиска поддршка а ќе се оперира од „Меѓународен аеродром Скопје“, да не е опслужувана со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони
од/до „Меѓународен аеродром Скопје“,
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7. Секоја нова дестинација воведена за периодот за
кој се доделува финансиската поддршка која е предмет
на финансиска поддршка а ќе се оперира од аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид, да не е опслужувана
со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА
сезони од/до аеродромот „Св. Апостол Павле“ –
Охрид,
8. Корисникот на финансиска поддршка да изработи план за промоција и маркетинг. Планот за промоција и маркетинг може да биде предмет на промени по
укажување на давателот на финансиската поддршка и
9. Корисникот на финансиска поддршка на секои
шест месеци доставува извештај за своето работење до
Министерството за транспорт и врски.
Член 22
Начин на доделување на финансиска поддршка за
воведување на нова дестинација
За воведување на секоја нова дестинација во периодот за кој се доделува финансиската поддршка, освен
за дестинациите од членот 21 точките 2 и 3 на оваа
уредба, корисникот на финансиската поддршка во рок
од најмалку 60 дена пред воведувањето на новите дестинации доставува барање до Министерството за транспорт и врски за одобрување на истата.
Министерството за транспорт и врски одлучува во
рок од 30 дена по приемот на барањето од ставот 1 на
овој член.
Доколку корисникот не го достави барањето во рокот од ставот 1 на овој член а воведе нова дестинација,
таквата нова дестинација нема да биде предмет на финансиска поддршка.
Член 23

- донесува решение со кое ја поништува постапката врз основа на предлогот за поништување на Комисијата.
Решението од ставот 2 на овој член се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
Решението од ставот 2 на овој член Комисијата го
доставува до сите баратели во рок не подолг од седум
дена од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
Член 25
Постапување на Комисијата
Барателите на финансиската поддршка во текот
на постапката имааат право на приговор до Комисијата.
Комисијата, доколку оцени дека поднесениот приговор е оправдан, може да го прифати и да го измени
својот став.
Доколку Комисијата го одбие приговорот, подносителот на приговорот по донесување на решението за
избор или поништување на постапката има право да
поведе управен спор.
Управниот спор не го одложува склучувањето на
договорот за финансиска поддршка.
Член 26
Договор
Договорот за финансиска поддршка во име на Владата на Република Македонија го склучува министерот
за транспорт и врски и избраниот најповолен барател
на финансиската поддршка утврден со решението од
член 24 став 2 алинеја 1 од оваа уредба, а во рок од седум дена од денот на донесувањето на истото.

Извештај од евалуација
Член 27
Комисијата изготвува извештај за евалуацијата со
предлог за избор на најповолен барател за склучување
на договор за финансиска поддршка или предлог за поништување на постапката.
Извештајот од спроведената евалуација го потпишуваат претседателот и членовите на комисијата.
Член 24
Решение
Комисијата по спроведената постапка до министерот за транспорт и врски доставува:
- извештај од спроведена еваулација со предлог за
избор на најповолен барател или
- извештај од спроведена еваулација со предлог за
поништување на постапката.
Министерот за транспорт и врски врз основа на извештајот за евалуација и предлогот од ставот 1 на овој
член:
- донесува решение за избор на најповолен барател
врз основа на предлогот на Комисијата или

Форма и содржина на договорот
Договорот за финансиска поддршка се склучува во
писмена форма.
Договорот за финансиска поддршка содржи одредби за:
1. целта, предметот и рокот на финансиската поддршка,
2. датумот на влегувањето во сила на договорот за
финансиската поддршка,
3. правата и обврските на страните на договорот,
вклучувајќи ги и условите и роковите за нивно исполнување,
4. висината, роковите и начинот на плаќање на финансиската поддршка,
5. одговорност за неисполнување на обврските по
договорот, условите и начинот на вршењето на надзорот на вршењето на предметот на договорот,
6. начинот на решавање на споровите во врска со
договорот кои ќе се решаваат преку арбитража во согласност со Законот за меѓународна трговска арбитража
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на Република Македонија, каде што бројот на арбитри
ќе биде три, постапката ќе се води на македонски јазик,
а местото на арбитражата ќе биде во Скопје, Република
Македонија и
7. случаи на еднострано раскинување на договорот.
Договорот за финансиска поддршка еднострано може да се раскине во случај кога корисникот на финансиската поддршка:
- не ги исполни условите од член 21 од оваа уредба
и
- изврши промена на нова дестинација воведена за
периодот за кој се доделува финансиската поддршка
која е предмет на финансиска поддршка без добиена
согласност од давателот на финансиската поддршка
согласно член 30 од оваа уредба.
Давателот на финансиската поддршка врши постојан и редовен надзор за исполнување на правата и
обврските од договорот за финансиска поддршка.
На договорот за финансиска поддршка соодветно се
применуваат одредбите од Законот за облигационите
односи и останатите позитивно - правни прописи во
Република Македонија, доколку со одредбите на оваа
уредба поинаку не е уредено.
Член 28
Постојни дестинации
Доколку пред отпочнување на постапката за доделување на финансиска поддршка корисникот на финансиската поддршка опслужувал дестинации од/до аеродромите „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид, по склучување на договорот за
финансиска поддршка истите ќе продолжи да ги опслужува најмалку два пати неделно во која било од ИАТА
сезоните по однапред определен ред на летање за периодот за кој се доделува финансиската поддршка.
Член 29
Зголемување на фреквенции
Доколку корисникот на финансиската поддршка за
периодот за кој се доделува финансиската поддршка го
зголеми бројот на неделни фреквенции, односно бројот
на летови во текот на една недела на дестинациите кои
ги опслужувал од/до аеродромите „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид до отпочнување на постапката за доделување на финансиска
поддршка, ќе се доделува финансиска поддршка во
согласност со член 31 став 2 и став 3 од оваа уредба, за
бројот на патници во заминување кои се превезени како резултат на зголемените фреквенции.
За бројот на патници во заминување кои се превезени како резултат на зголемените фреквенции од „Меѓународен аеродром Скопје“ ќе се доделува финансиска
поддршка во согласност со член 31 став 2 од оваа уредба а додека за бројот на патници во заминување кои се
превезени како резултат на зголемените фреквенции од
аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид ќе се доделува финансиска поддршка во согласност со член 31 став
3 од оваа уредба.

Бројот на патници во заминување кои се превезени
како резултат на зголемените фрекфенции од став 2 на
овој член ќе се утврдува за секој месец поединечно со
пресметување на разликата од превезени патници во
заминување од корисникот на финансиската поддршка
во конкретен месец на поединечна дестинација и бројот на превезени патници во заминување од корисникот на финансиската поддршка во конкретен месец на
истата дестинација во соодветниот месец во претходната година од денот на отпочнување со примена на
договорот за финансиска поддршка.
Член 30
Промена на дестинации
Корисниците на финансиската поддршка можат да
извршат промена на секоја нова дестинација воведена
за периодот за кој се доделува финансиската поддршка
која е предмет на финансиска поддршка, по добиена
согласност од давателот на финансиската поддршка,
доколку:
- новата дестинација која е замена за дестинацијата
опслужувана од „Меѓународен аеродром Скопје“, да не
е опслужувана со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од истиот и
- новата дестинација која е замена за дестинацијата
опслужувана од аеродромот Св. Апостол Павле“ –
Охрид, да не е опслужувана со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од истиот.
Член 31
Износ на финансиската поддршка
Еднократна финансиска поддршка во износ од
40.000 евра во денарска противвредност се доделува за
секоја нова дестинација воведена за периодот за кој се
доделува финансиската поддршка од „Меѓународен аеродром Скопје“ и аеродром „Св. Апостол Павле“ –
Охрид.
За секоја нова дестинација воведена за периодот за
кој се доделува финансиската поддршка од „Меѓународен аеродром Скопје“ ќе се додели финансиска поддршка во износ од 9 евра во денарска противвредност
по патник во заминување во првата година од договорот за финансиска поддршка, 8 евра во денарска противвредност по патник во заминување во втората година од договорот за финансиска поддршка и 7 евра во
денарска противвредност по патник во заминување во
третата година од договорот за финансиска поддршка.
За секоја нова дестинација воведена за периодот за
кој се доделува финансиската поддршка од аеродромот
„Св. Апостол Павле“ – Охрид ќе се додели финансиска
поддршка во износ од 13 евра во денарска противвредност по патник во заминување во првата година од договорот за финансиска поддршка, 12 евра во денарска
противвредност по патник во заминување во втората
година од договорот за финансиска поддршка и 11 евра
во денарска противвредност по патник во заминување
во третата година од договорот за финансиска поддршка.

27 август 2018

Бр. 158 - Стр. 9

Еднократната финансиска поддршка од ставот 1 на
овој член нема да биде исплатена за нова дестинација
која била замена за нова дестинација согласно член 30
од оваа уредба за која веќе е исплатена еднократна финансиска поддршка.
Член 32
Начин на исплата
Финансиските средства од член 31 став 1 од оваа
уредба се исплаќаат во рок од 30 дена од доставеното
барање до Министерството за транспорт и врски од корисникот на финансиската поддршка.
Финансиските средства од член 31 ставовите 2 и 3
од оваа уредба се исплаќаат месечно, во рок од 30 дена
од доставеното барање до Министерството за транспорт и врски од корисникот на финансиската поддршка.
Барањето за исплата од став 2 на овој член, содржи
детални податоци за патниците во заминување по одделна дестинација, кои може да бидат предмет на проверка од страна на давателот на финансиската поддршка.
Член 33
Завршни одредби
Cо денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи Уредбата за начинот, поблиските
критериуми за доделување на финансиска поддршка на
домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците
на финансиската поддршка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/18 и 114/18 ).
Член 34
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-7923/2
Претседател на Владата
22 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2890.
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.8.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –
минерална вода на локалитетот „с. Орчуше“, општина
Маврово - Ростуше поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт –импорт Скопје бр.24-2027/1 од 3.3.2016 година,
бидејќи од Министерството за животна средина и
просторно планирање, Управа за животна средина Сектор води е добиено негативно мислење бр.115330/6 од 26.9.2016 година, заради тоа што предметниот локалитет се наоѓа во непосредна близина на Дуфска Река.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44- 5385/1
Претседател на Владата
22 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2891.
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14,
129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата
на Република Македонија на седницата, одржана на
22.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –
песок и чакал на локалитетот „Купишта“ с.Долно Лисиче, Општина Аеродром, поднесена од Друштвото за
градежништво трговија и услуги ГРАНИТ ПЛУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје бр. 24-3062/1 од 15.4.2016
година, бидејќи од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Сектор за регистрирање и управување со земјоделско земјиште е
добиено Решение бр.17-1381/3 од 6.4.2017 година, со
кое се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки
истражувања поради тоа што целата катастраска парцела од предметниот локалитет е дoделена под закуп за
земјоделско земјиште, како и од Општина Аеродром е
добиено негативно мислење бр.18-1854/2 од 6.6.2018
година, со кое известува дека не се согласува да се води постапка за доделување на концесијата на предметниот локалитет и од Министерството за животна средина и просторно планирање е добиено негативно мислење бр.11-3429/2 од 5.7.2018 година, со образложение
дека дел од просторот на локалитетот навлегува во нерегулираното речно корито на река Вардар.
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5387/1
Претседател на Владата
22 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
_________
2892.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК НА
ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, УСЛУГИ И
ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С. БАТИНЦИ СТУДЕНИЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ВАРВАРА“,
ОПШТИНА СОПИШТЕ
1. Во Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок на Друштвото за градежништво, услуги и трговија на големо и
мало ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с. Батинци Студеничани на локалитетот “с.Варвара“, општина Сопиште бр.44-2770/1 од 12.12.2017 година
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.187/17), во точката 1, табелата се менува и гласи:

Точка

Координата
Y

Координата
X

Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

7 536 476
7 536 522
7 536 587
7 536 632

4 641 373
4 641 387
4 641 596
4 641 682

Т-5

7 536 799

4 641 726

T-6

7 536 868

4 641 461

T-7

7 536 732

4 641 354

T-8

7 536 634

4 641 275

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.44-5469/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2893.
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните
претпријатија (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.38/96, 6/02, 40/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и
64/18), Владата на Република Македонија, на седница,
одржана на 22.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА
ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЈПВ „ЛИСИЧЕ” ВЕЛЕС КОН ЈКП „ДЕРВЕН” ВЕЛЕС ЗА ПЕРИОД ОД 2018-2020 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот за
висината на цената на сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈПВ „Лисиче” Велес кон
ЈКП „Дервен” Велес за период од 2018-2020 година
бр.02-352/4 од 14.8.2018 година, донесен од Управниот
одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 14.8.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44- 6767/1
Претседател на Владата
22 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2894.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НУРКАЧКИ ЦЕНТАР „АМФОРА“ - ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
движната ствар, каросерија на воен авион „F-86 Sabre“
со инвентарен број VM-vv-302.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Здружението Нуркачки центар „АМФОРА“- Охрид.
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Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со претседателот на Здружението Нуркачки центар „АМФОРА“Охрид со кој се уредуваат правата и обврските за
движната ствар од член 1 од оваа одлука.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦЕН ПЕСОК НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„ПЕТРОВА СЛАТИНА“, С.МЛАДО НАГОРИЧАНЕ,
ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ

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

1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на
минерална суровина – кварцен песок на локалитетот
„Петрова Слатина“, с. Младо Нагоричане, Општина
Старо Нагоричане, доделена со Договор за концесија за
експлоатација на минерална суровина – кварцен песок
на локалитетот „Петрова Слатина“, с.Младо Нагоричане, Општина Старо Нагоричане бр. 24-338/6 од
7.6.2013 година на Трговското друштво за земјоделие,
производство промет и услуги СИН - ФИ ДООЕЛ експорт - импорт с. Младо Нагоричане, Старо Нагоричане, престанува да важи заради истек на рокот за периодот на кој е доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6864/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2895.
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 и
142/16), а во врска со член 9 став 8 од Законот за установите („Службен весник на Република Македонија“
бр.32/05, 120/05 и 51/11), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА OДЛУКАТА НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА ХИРУРГИЈА НА ЛИЦЕ, ВИЛИЦИ И ВРАТ МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ
ЗА ПРОМЕНА НА НАЗИВОТ НА УСТАНОВАТА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката на
Управниот одбор на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и
врат - максилофацијална хирургија - Скопје бр.02-29/6
од 1 февруари 2018 година, за промена на називот на
установата.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44- 6988/1
Претседател на Владата
22 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2896.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.8.2018 година, донесе

Бр. 44-6991/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2897.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.8.2018 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МИКРИМАН“ КО СУВО ГРЛО, ОПШТИНА
ШТИП
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на
минерална суровина – песок и чакал на локалитетот
„Микриман“ КО Суво Грло, општина Штип, доделена
со Договор за концесија за експлоатација на минерална
суровина – песок и чакал на локалитетот „Микриман“
КО Суво Грло, општина Штип бр. 24-1248/13 од
4.7.2013 година на Друштвото за производство, трговија и услуги „РИБНИЦИ РАЈСКА ГРАДИНА“ ДООЕЛ Штип, престанува да важи заради истек на рокот за
периодот на кој е доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6994/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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2898.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – СОБИРЕН КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„С. САДОИЦА“, ОПШТИНА ЧАШКА
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на
минерална суровина – собирен кварц на локалитетот
„с. Садоица“, Општина Чашка, доделена со Договор за
концесија за експлоатација на минерална суровина –
собирен кварц на локалитетот „с. Садоица“, Општина
Чашка бр. 24-423/10 од 7.6.2013 година на Друштвото
за производство, трговија и услуги ВИАНА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз - извоз Чашка, престанува да важи заради истек на рокот за периодот на кој е доделена
концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6995/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2899.
Врз основа на член 58 став 2 и член 68 став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на
Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13,
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15,
192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2018 година донесе
ОДЛУКА
ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИ И
ОПШТАТА БОЛНИЦА КАВАДАРЦИ ВО ЈАВНА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ-КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа одлука јавните здравствени установи
Здравствен дом Кавадарци со седиште во Кавадарци
на ул.Браќа Миладинови број 11 и Општа болница Кавадарци со седиште во Кавадарци на ул. Шишка Број
35 се спојуваат во Јавна здравствена установа Општа
болница со проширена дејност Кавадарци со седиште
во Кавадарци на ул.Шишка број 35 согласно Законот за
здравствената заштита и Правилникот за потребниот
простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и вршење на здравствена дејност во
здравствени установи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 91/13 и 125/14).
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Јавната здравствена установа Општа болница со
проширена дејност Кавадарци е правен следбеник на
јавните здравствени установи Здравствен дом Кавадарци и Општа болница Кавадарци.
Член 2
Дејноста на Јавната здравствена установа Општа
болница со проширена дејност Кавадарци е:
- вршење на болничка здравствена дејност која опфаќа дијагностика, лекување, здравствена нега и акушерска нега, медицинска рехабилитација и палијативна
нега, која заради здравствената состојба на пациентот
или видот на интервенцијата не е можно да се врши во
амбулантската здравствена дејност на секундарно ниво или со третман во центарот, домот за нега, односно
домот на пациентот,
- вршење на специјалистичко консултативна здравствена дејност на секундарно ниво за оние видови
здравствена дејност за кои се врши болничка здравствена дејност,
- итна медицинска помош и домашно лекување, итна стоматолошка помош, превентивна здравствена
заштита за предучилишни и училишни деца, поливалентна патронажа, стоматолошка заштита на деца до
14 годишна возраст и здравствена статистика и
- примарна здравствена заштита во рурални средини.
Член 3
За вршител на должноста директор на Јавната
здравствена установа Општа болница со проширена
дејност Кавадарци се именува Диме Коцев.
Член 4
Уписот на Јавната здравствена установа Општа
болница со проширена дејност Кавадарци во Централниот регистар на Република Македонија ќе се изврши
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на
оваа одлука.
Член 5
Со уписот во Централниот регистар на Република
Македонија, Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Кавадарци, ги презема вработените, просторот, средствата и опремата, како и документацијата и архивата од јавните здравствени установи од членот 1 став 1 од оваа одлука.
Член 6
Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Кавадарци продолжува да ги води постапките пред надлежните судови, другите органи и постапките за јавни набавки и другите постапки започнати до
денот на влегувањето во сила на оваа одлука од јавните
здравствени установи од членот 1 став 1 од оваа одлука.
Член 7
Изборот на членовите на Управниот одбор на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Кавадарци ќе се изврши во рок од 10 дена од
денот на уписот во Централниот регистар на Република
Македонија.
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Управниот одбор на Јавната здравствена установа
Општа болница со проширена дејност Кавадарци ќе
донесе одлука за распишување на јавен конкурс за именување на директор на установата во рок од 30 дена од
денот на изборот на неговите членови.
Член 8
Побарувањата и долговите и другите права и обврски направени до денот на влегувањето во сила на
оваа одлука од јавните здравствени установи од членот
1 став 1 од оваа одлука продолжува да ги побарува и да
ги намирува Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Кавадарци.
Член 9
Статутот на Јавната здравствена установа Општа
болница со проширена дејност Кавадарци ќе се донесе
во рок од 30 дена од денот на изборот на членовите на
Управниот одбор.
До донесувањето на статутот и општите акти на
Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Кавадарци, ќе се применуваат статутите и општите акти на јавните здравствени установи од
членот 1 став 1 од оваа одлука.
Член 10
Јавната здравствена установа Општа болница со
проширена дејност Кавадарци средствата за работа ќе
ги обезбедува од Фондот за здравственото осигурување
на Македонија согласно Законот за здравственото осигурување, како и од сопствени приходи.
Член 11
Со денот на уписот на Јавната здравствена установа
Општа болница со проширена дејност Кавадарци во
Централниот регистар на Република Македонија, престануваат јавните здравствени установи од членот 1
став 1 од оваа одлука.
Член 12
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7208/1
Претседател на Владата
22 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2900.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ КИЧЕВО,
СКОПЈЕ, НЕГОТИНО, КАВАДАРЦИ, БЕРОВО И
СТРУГА
Член 1
Со давањето на дивечот во ловиштата во Република
Македонија на концесија на концесионер - правно лице
се oбезбедувааат услови за: одгледување и заштита на
дивечот; oдржување на нормална бројна состојба на
дивечот според капацитетот на ловиштето; реинтро-
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дукција на основните ловностопански видови во ловиштето заради побрзо постигнување на капацитетот на
ловиштето доколку има потреба; создавање на ремизи во
ловиштето за размножување, заштита, прехрана и прихрана на дивечот под заштита; преземање на превентивни и
други мерки за заштита на дивечот од болести; одржување на бројот на дивечот без заштита во обем кој не претставува опасност за дивечот под заштита; отстранување
на кучиња и мачки скитници; обезбедување на храна, мир
и вода за дивечот; одредување и спроведување на ловостој, привремена и трајна забрана за ловење на одредени
видови дивеч; подигање и одржување на ловно-технички
објекти во ловиштето; вршење на лов со расни кучиња
(педигрирани); користење на соодветни средства за ловење и чување на дивечот во ловиштето.
Член 2
Основна цел на давањето на дивечот во ловиштата
на концесија е планско стопанисување односно одгледување, заштита и користење на дивечот во Република
Македонија.
Член 3
Предмет на концесија е давање на дивечот во ловиштата на користење со концесија на дел од ловиштата востановени со Одлуката за востановување на ловишта на територијата на Република Македонија и тоа:
Рeден број
1
Кичевско - Бродско
ловностопанско подрачје реон
Кичево
1
Скопско - Кумановско
ловностопанско подрачје реон
Скопје
2
Долно - Вардарско ловностопанско
подрачје реон Неготино
3
Долно - Вардарско ловностопанско
подрачје реон Кавадарци
4
Влаинско - Малешевско
ловностопанско подрачје реон
Берово
5

Ловиште
број

Име на
ловиштето

2

3

5

„Душегубица“

1

„ Кадина
Река“

2

„Копришница“

5

„Рожден “

1

6

2

7
8
9
Охридско - Преспанско
ловностопанско подрачје реон
Струга
10

3
4
6

„Сараево“
„Ратевска
Река“
„Палазлија“
„Џами Тепе“
„Чифлик“

4

„Велешта “

Член 4
Постапката за доделување на концесија на дивечот
ќе биде спроведена во рок до 150 дена од денот на формирањето на Комисијата за спроведување на постапка
за доделување на дивечот во ловиштата на користење
по пат на концесија.
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Заради спроведување на постапката за доделување
на концесијата на дивечот во ловиштата, Владата на
Република Македонија на предлог на министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство формира
Комисија. Комисијата за спроведување на постапката
за доделување на дивечот во ловиштата на користење
по пат на концесија ќе се формира во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на одлуката.
Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацрт договорот. Тендерската документација на
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство се доставува до Владата на Република
Македонија за одобрување.
По одобрување на тендерската документација за
доделување концесии на дивечот во ловиштата, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го
објави јавниот повик, согласно Законот за ловството и
Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат
од Буџетот на Република Македонија за 2018 година од
Раздел 15.001- Министерство за труд и социјална политика, Програма 5, Потпрограма 53 – Надоместоци за
борци и воени инвалиди, ставка 463 и истите се префрлаат на сметка на Сојузот на борците на Македонија.

Член 5
Надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 1.000,00 денари.

Бр.44-7334/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2902.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2018 година, донесе

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44- 7257/1
Претседател на Владата
22 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2901.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18), а во врска со член 9 став 1 од Законот
за Сојузот на борците од Народноослободителната и
Антифашистичката војна на Македонија („Службен
весник на Република Македонија” бр.35/98), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
22.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА ЗА СОЈУЗОТ НА БОРЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА И АНТИФАШИСТИЧКАТА ВОЈНА НА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се одобруваат финансиски средства
во вкупен износ од 5.573.000,00 денари на Сојузот на
борците од Народноослободителната и Антифашистичката војна на Македонија (во натамошниот текст: Сојузот на борците на Македонија) за остварување на основните функции и програмските задачи на Сојузот на
борците на Македонија.

Член 3
За искористеноста на финансиските средства од
член 1 од оваа Одлука, Сојузот на борците на Македонија доставува извештај до Министерството за труд и
социјална политика - Управата за прашања на борците
и воените инвалиди.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар –
патничко моторно возило, марка Фолксваген, тип Голф
1.9 TDI, број на шасија WVWZZZ1JZ2W602188, број
на мотор ATD088705, година на производство 2002,
сила на мотор 74 kw, работна зафатнина на мотор 1896
cm³, регистарска ознака SK-486-PT, боја на каросерија
ТЕМНО ЦРВЕНА/75.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Казнено-поправната
установа Затвор Струмица.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казненопоправната установа Затвор Струмица со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 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
Македонија".
Бр. 44-7387/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2903.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНОПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН
ДОМ ИДРИЗОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Казненопоправната установа Затвор Прилеп му престанува користењето на движната ствар – патничко моторно возило, марка Цитроен, тип Џампер 35 2.8 HDI, број на
шасија: VF7ZCPMNC17188065, број на мотор:
1022203740163, година на производство: 2003, сила на
мотор: 93 kw, работна зафатнина на мотор: 2800 cm³,
регистарска ознака: PP-553-CB, боја на каросерија:
БЕЛА/01.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Казнено-поправната
установа Казнено-поправен дом Идризово.
Член 3
Директорот на Казнено-поправната установа Затвор
Прилеп склучува договор со директорот на Казненопоправната установа Казнено-поправен дом Идризово
со кој се уредуваат правата и обврските за движната
ствар од член 1 од оваа одлука.
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2904.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНОПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН
ДОМ ИДРИЗОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Воспитнопоправната установа Воспитно-поправен дом Тетово му
престанува користењето на движната ствар – патничко
моторно возило, марка Хундаи, тип H1WVH5V8.1/2.5T,
број на шасија KMJVWH7HP2U423990, број на мотор
2288902, година на производство 2002, сила на мотор 73
kw, работна зафатнина на мотор 2476 cm³, регистарска ознака TE-188-CA, боја на каросерија БЕЛА/01.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Казнено-поправната
установа Казнено - поправен дом Идризово.
Член 3
Директорот на Воспитно-поправната установа Воспитно-поправен дом Тетово склучува договор со директорот на Казнено - поправната установа Казненопоправен дом Идризово со кој се уредуваат правата и
обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 44-7390/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2905.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2018 година, донесе

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

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН
ДОМ ШТИП

Бр. 44-7388/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Воспитно-поправната установа Воспитно-поправен дом
Тетово му престанува користењето на движната ствар
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– патничко моторно возило, марка Пежо, тип Партнер,
број на шасија VF3GJWJYB95052750, година на производство 2003, сила на мотор 51 kw, работна зафатнина
на мотор 1900 cm³, регистарска ознака TE-992-CH, боја
на каросерија СРЕБРЕНА.

Член 3
Директорот на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово склучува договор со директорот на Казнено-поправната установа Затвор Прилеп со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Казнено-поправната
установа Казнено-поправен дом Штип.

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

Член 3
Директорот на Воспитно-поправна установа Воспитно-поправен дом Тетово склучува договор со директорот на Казнено-поправната установа Казненопоправен дом Штип со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44- 7391/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2906.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО –
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ПРИЛЕП

Бр. 44- 7392/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2907.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 22.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНОПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН
ДОМ ИДРИЗОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Воспитно-поправната установа Воспитно-поправен дом
Тетово му престанува користењето на движната ствар
– патничко моторно возило, марка комбе Фолксваген,
тип ЛТ-35, број на шасија WV1ZZZ2DZ1H011570, година на производство 1998, сила на моторот 92 кw, работна зафатнина на мотор 2800 cm³, регистарска ознака
X898 BNE, боја на каросерија ЦРВЕНА.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Казнено-поправната
установа Казнено-поправен дом Идризово.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Казненопоправната установа Казнено -поправен дом Идризово
му престанува користењето на движната ствар - патничко моторно возило, марка Опел, тип Зафира A 1.8,
број на шасија W0L0TGF7522035027, број на мотор
20V82589, година на производство 2001, сила на мотор
92 kw, работна зафатнина на мотор 1796 cm³, регистарска ознака SK-2894-AR, боја на каросерија ТЕМНОЗЕЛЕНА/3E.

Член 3
Директорот на Воспитно - поправната установа
Воспитно-поправен дом Тетово склучува договор со
директорот на Казнено-поправната установа Казненопоправен дом Идризово со кој се уредуваат правата и
обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Казнено-поправната
установа Затвор Прилеп.

Бр. 44-7393/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија".
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2908.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНОПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН
ДОМ ОД ОТВОРЕН ВИД СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда – Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар
– патничко моторно возило, марка Тојота, тип Карина,
број на шасија SB164ABK10E078030, број на мотор
U320576, година на производство 1997, сила на мотор
79 kw, работна зафатнина на мотор 1762 cm³, регистарска ознака SK-3810-AM, боја на каросерија СИВА МЕТАЛИК/7E.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Казнено-поправната
установа Казнено-поправен дом од отворен вид Струга.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казненопоправната установа Казнено-поправен дом од отворен
вид Струга со кој се уредуваат правата и обврските за
движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 44-7395/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2909.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНОПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР КУМАНОВО
СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар –
патничко моторно возило, марка Ауди, тип A6 3.0 TDI
Кватро, број на шасија WAUZZZ4F15N016456, број на
мотор 016185, година на производство 2004, сила на
мотор 165 kw, работна зафатнина на мотор 2967 cm³,
регистарска ознака SK-4935-AO, боја на каросерија
СИВА МЕТАЛИК/7G.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Казнено-поправната
установа Затвор Куманово со Отворено одделение во
Крива Паланка.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казненопоправната установа Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка со кој се уредуваат правата
и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија".
Бр.44-7396/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2910.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН
ДОМ ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар –
патничко моторно возило, марка Цитроен, тип Јампи,
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број на шасија VF7BDRHZA12671267, број на мотор
10DYAN4028565, година на производство 2000, сила
на мотор 80 kw, работна зафатнина на мотор 1997 cm³,
регистарска ознака SK-9283-AP, боја на каросерија ЦРВЕНА/75.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Казнено – поправната установа Казнено-поправен дом Штип.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено –
поправната установа Казнено-поправен дом Штип со
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија".
Бр.44-7397/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2911.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 22.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНОПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар – патничко моторно возило, марка Фолксваген, тип Туран 1.9
TDI, број на шасија WVGZZZ1TZ6W080060, број на мотор 790059, година на производство 2006, сила на мотор
77 kw, работна зафатнина на мотор 1896 cm³, регистарска
ознака SK-7032-AO, боја на каросерија СИВА/7H.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Казнено-поправната
установа Затвор Гевгелија.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казненопоправната установа Затвор Гевгелија со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 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
Македонија".
Бр. 44- 7398/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2912.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му
престанува користењето на движната ствар – патничко
моторно возило, марка Сеат, тип Толедо, број на шасија
VSSZZZ1MZ1B010577, број на мотор 856322, година на
производство 2001, сила на мотор 74 kw, работна зафатнина на мотор 1595 cm³, регистарска ознака SK-4386-AP,
боја на каросерија СИВА МЕТАЛИК/7F.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Казнено-поправната
установа Затвор Прилеп.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казненопоправната установа Затвор Прилеп со кој се уредуваат
правата и обврските за движната ствар од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 44- 7399/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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2913.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА (БЕНЗИНСКА
ПУМПНА СТАНИЦА) КО ЖЕЛИНО ВОН - Г.Р.,
ОПШТИНА ЖЕЛИНО

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР БИТОЛА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура (бензинска пумпна станица), КО Желино вонг.р., општина Желино.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар –
патничко моторно возило, марка Фолксваген, тип Пасат, број на шасија WVWZZZ3BZWP408203, број на
мотор AEB208338, година на производство 1998, сила
на мотор 110 kw, работна зафатнина на мотор 1781
cm³, регистарска ознака SK-9658-AF, боја на каросерија СРЕБРЕНА/7.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Казнено-поправната
установа Затвор Битола.
Член 3
Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казненопоправната установа Затвор Битола со кој се уредуваат
правата и обврските за движната ствар од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 44-7400/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2914.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2018
година, донесе

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:
Катастарска
парцела
бр.
1124-дел

Катастарска
општина

Викано
место

Катастарска
култура

Желино
Судерек
ливада
вон-г.р.
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:

Катастарска
класа
6
1877м2

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44- 7619/1
Претседател на Владата
22 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2915.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“, бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. МЛАДО НАГОРИЧАНЕ“, ОПШТИНА
СТАРО НАГОРИЧАНЕ
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на
минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „с.
Младо Нагоричане“, општина Старо Нагоричане, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „с.
Младо Нагоричане“, општина Старо Нагоричане бр.
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24-584/2 од 7.6.2013 година на Трговското друштво за
земјоделие, производство промет и услуги СИН - ФИ
ДООЕЛ експорт - импорт с. Младо Нагоричане, Старо
Нагоричане, престанува да важи заради истек на рокот
за периодот на кој е доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7802/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2916.
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр.15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16 и
64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ
СЕНИЌ” - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Државниот студентски дом ,,Томе Стефановски Сениќ” - Скопје му се доделуват вкупно 10.140.858,00 денари, од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раздел 16001, програма 6, потпрограма 60, расходна ставка 464 - разни трансфери.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за тековно работење во
однос на режиски трошоци за потрошена електрична
енергија, трошоци за греење, за потрошена вода и трошоци за комунална хигиена, а не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на Државниот студентски
дом ,,Томе Стефановски Сениќ” - Скопје
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44- 8016/1
Претседател на Владата
22 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2917.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2018
година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА
Г2 - ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА
КО ТРКАЊЕ, ОПШТИНА КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Тркање, општина Кочани.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 13756м2 ,
ги има следните катастарски индикации:
Катастарска
парцела бр.
1120
1120
1115

Катастарска
општина
Тркање
Тркање
Тркање

Викано
Катастарска
место
култура
Глоговец
нива
Глоговец
нива
Цацков
нива
бунар
1115
Тркање
Цацков
нива
бунар
1116
Тркање
Цацков
нива
бунар
1117
Тркање
Цацков
нива
бунар
1118
Тркање
Цацков
нива
бунар
1083
Тркање
Цацков
нива
бунар
1084
Тркање
Цацков
нива
бунар
1084
Тркање
Цацков
нива
бунар
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:

Катастарска
класа
2
3
1
3
1
1
2
1
1
3
33545 м2

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-8108/1
Претседател на Владата
22 август 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2918.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од¬ Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија” бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16
и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2018 година, донесе
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ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ
(КВБ) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА
1. Во Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
17/18 и 97/18) во делот „V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА, табелатa се заменува со нова табела, која гласи:

Активност

ЈЗУ Општа болница

500.000,00

1

болести, особено це-

„Борка Талески“ -

реброваскуларниот ин-

Прилеп

фаркт,

субарахно-

идално,

интрацереб-

рално и друг вид крва-

Носител/Извршители

Износ

болнички престој по-

Средства наменети за

Министерство

веќе од 5 години

образовни и договорни

за здравство

Неизмирени

услуги за тимот кој ја

Универзитетска кли-

основаше

ника за државна кар-

државната

кардиохирургија

и

континуирано работи

2
8.700.000,00

диохирургија – Скоп-

државната

гија – Скопје
Средства наменети за

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

образовни и договорни
Министерство

кои континуирано ги

за здравство

воведуваат и развиваат

Универзитетска кли-

неонаталните кардио-

ника за детска хирур-

хируршки

гија – Скопје

интер-

11.530.000,00

венции и интензивната
хируршка нега на Универзитетската клиника
за детска хирургија –
Скопје
Средства наменети за

Министерство

образовни и договорни

за здравство

услуги за тимот кој ќе

Универзитеска

работи на развојот на

ника за неврохирур-

техниките од ендовас-

гија – Скопје

куларната неврохирургија, спинална неврохирургија и ендоскопија на хипофиза на
Универзитетската клиника за неврохирургија – Скопје

35.600.000,00

“
2. Во делот „VIII. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА“, во ставот 2 износот „30.000.000,00“ се заменува со износот „35.600.000,00“, износот „10.000.000,00“
се заменува со износот „14.000.000,00“ и износот
„20.000.000,00“ се заменува со износот „21.600.000,00“.

државна кардиохирур-

тимовите

14.723.670,00

мски активности од

ВКУПНО:

кардиохи-

тетската клиника за

за

за реализирани програ-

је

рургија на Универзи-

услуги

обврски

2017 година

на растот и развојот на

3

од цереброваскуларни

вење, со должина на
Активност

2

Износ

Лекување на пациенти

„

1

Извршител

кли146.330,00

Бр. 44-7628/1
Заменик на претседателот
22 август 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2919.
Врз основа на член 38-а став (3) од Законот за
воздухопловство („Службен весник на Република
Македонија“, бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12,
80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 22.8.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА
ПОТТИКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ВОЗДУШНИОТ
СООБРАЌАЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ПРЕВОЗНИЦИ ЗА
ПЕРИОДОТ ОД 2019 - 2021 ГОДИНА
1. Со оваа програма се определуваат средствата
потребни за доделување финансиска поддршка за
поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во
Република Македонија на домашни и странски
превозници заради побрз развој на цивилното
воздухопловство и формирање на поконкурентни и
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подостапни цени во воздушниот сообраќај за периодот
од 1 јануари 2019 година, а заклучно со 31 декември
2021 година.
2. Финансиската поддршка од точка 1 на оваа

2920.

програма се доделува согласно намените утврдени во

Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08,

член 38-а став (1) од Законот за воздухопловство.
3. Определувањето на финансиската поддршка од
точка 1 на оваа програма се врши на начин и според
критериуми утврдени согласно прописот од член 38-а
став (5) од Законот за воздухопловство.
4. Средствата од точка 1 на оваа програма за 2019

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата на
Република Македонија („Службен весник на Република
82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), а во
врска со член 11 став 1 од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09,
47/11 и 192/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 22.8.2018 година, донесе

година ќе се обезбедат во Буџетот на Република
Македонија

за

2019

година,

раздел

130.01

–

Министерство за транспорт и врски, потпрограма 20 –
Сообраќај и комуникации,

ставка 464

– разни

трансфери во износ од сто и четири милиони и двеста и

ПРОГРАМА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА
НА СПОМЕН - ОБЕЛЕЖЈЕ НА ТОДОР ПРОЕСКИ
ВО КРУШЕВО ЗА 2018 ГОДИНА

десет илјади (104.210.000,00) денари.
5. Средствата од точка 1 на оваа програма за 2020
година ќе се обезбедат во Буџетот на Република
Македонија

за

2020

година,

раздел

130.01

–

Член 1
Со оваа програма се утврдуваат активностите, носителот на активностите, наменета на износот на планираните средства и начинот на исплата на средствата

Министерство за транспорт и врски, потпрограма 20 –

обезбедени од Буџетот на Република Македонија за

Сообраќај и комуникации,

– разни

2018 година, утврдени во Раздел 18010-Финансирање

трансфери во износ од сто и четири милиони и двеста и

на дејностите од областа на културата, Програма 44 –

десет илјади (104.210.000,00) денари.

Спомен-обележје на Тодор Проески во Крушево, став-

ставка 464

Проектираните средства од точка 1 на оваа
програма за 2021 година во износ од сто и четири

ка 488 – Капитални дотации до ЕЛС, во вкупен износ
од 10.000.000,00 (десет милиони) денари.

милиони (104.000.000,00) денари ќе се обезбедат во
Буџетот на Република Македонија за 2021 година.

Член 2

6. За спроведувањето на оваа програма ќе се грижи
Министерството за транспорт и врски.

на исплата на средства за подигање на Спомен-обележ-

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа
програма

престанува

определување

средства

да

важи

потребни

Со средствата од член 1 од оваа програма е опфате-

Програмата
за

за

јето на Тодор Проески во Крушево, која ќе се реализира во 2018 година.

доделување

финансиска поддршка за поттикнување и развој на

Член 3

воздушниот сообраќај во Република Македонија на

Со средствата обезбедени од оваа програма ќе се

домашни и странски превозници за периодот од 2018-

исплаќаат активности поврзани со подигање на Спо-

2021

мен-обележјето на Тодор Проески во 2018 година, што

година

(„Службен

весник

на

Република

Македонија“, бр.99/2018).

вклучува набавка на проектно-техничка документа-

8. Оваа програма влегува во сила со денот на

ција, елаборати, ревизија на техничка документација,

објавувањето во „Службен весник на Република

трошоци за обезбедување на податоци и услуги од

Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1

страна на јавни установи, изведување на работи по

јануари 2019 година.

проект за Спомен-обележје на Тодор Проески во Крушево и стручно – технички надзор при подигање/из-

Бр. 44-7923/1

Претседател на Владата

градба на Спомен-обележје на Тодор Проески во Кру-

22 август 2018 година

на Република Македонија,

шево кои активности ќе се реализираат од страна на

Скопје

Зоран Заев, с.р.

Општината Крушево.

27 август 2018
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Министерството за култура во случај на утврдени
ОПИС НА АКТИВНОСТИ

ПЛАНИРАЊЕ

неправилности и ненаменско користење на средствата

ФИНАНСИСКИ

од Општина Крушево, ќе ја запре исплатата на средства.

СРЕДСТВА
Изработка на проектна и

Член 5

техничка документација,

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од

елаборати, ревизија на
техничка документација и

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб650.000 денари

трошоци за обезбедување на

лика Македонија“.

податоци и услуги од страна
на јавни установи
Изведба по проект за Споменобележје на Тодор Проески во

Бр. 44-7947/1

Претседател на Владата

22 август 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

9.000.000 денари

__________

Крушево
2921.

Стручно-технички надзор при
подигање/изградба на Споменобележје на Тодор Проески во

350.000 денари

Крушево
ВКУПНО

10.000.000 денари

Општината Крушево месечно доставува извештаи
за реализација и напредокот на активностите и времените ситуации до Министерството за култура.
Општината Крушево подигањето на спомен обележјето на Тодор Проески е потребно да го реализира
во согласност со Законот за градење, Законот за меморијалните споменици и спомен-обележјата, Законот за
гробишта и погребални услуги и со другите позитивни
законски прописи, како и да ги обезбеди сите неопходни одобренија, дозволи и согласности за негово подигање.
Член 4
За реализација на оваа програма се грижи Министерството за култура, преку:
- следење на користењето на капиталната дотација;
- исплаќање на средствата на посебна наменска
сметка на Општината Крушево отворена исклучиво со
намена – подигање на Спомен-обележје на Тодор Проески во Крушево, за реализација на оваа програма, сукцесивно, врз основа на доставена фактура со испратница, заверени времени ситуации за извршените градежни работи од страна на Општината Крушево, а по
претходно спроведена постапка за јавна набавка.
Министерството за култура доставува извештаи за
степенот на реализација на средствата до Владата на
Република Македонија, на секои три месеци.

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“,
бр.196/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА
ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ДОМОВИ
ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2018 ГОДИНА
I. Во Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица („Службен весник на Република Македонија“,
бр. 56/18), во делот I. во ставот 2, алинеја 13 се менува
и гласи:
„ - Изведување на градежни работи за адаптација на
простор за Специјализирано советувалиште кое нуди
психосоцијална поддршка и советување на жртви на
семејно насилство и семејства кои се во конфликтни
односи, при ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Куманово“.
II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8104/1

Заменик на претседателот

22 август 2018 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.
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