
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр. 

3763. Уредба за изменување на Уредбата за 

начинот и постапката на отуѓување, 

давање под долготраен закуп и кра-

ткотраен закуп, на градежно земјиште 

сопственост на Република Македони-

ја, со јавно наддавање, по пат на при-

бирање на понуди и со непосредна 

спогодба, висината на трошоците на 

постапката за отуѓувањето и давање-

то под закуп, како и висината на це-

ната на земјиштето и на закупнината 3

3764. Одлука за започнување постапка за 

доделување на договор за јавно при-

ватно партнерство за изградба на нов 

студентски дом на локација во Скопје 6

3765. Одлука за започнување постапка за 

доделување на договор за јавно при-

ватно партнерство за изградба на нов 

студентски дом на локација во Тетово 7

 Стр. 

3766. Одлука за започнување постапка за 

доделување на договор за јавно при-

ватно партнерство за изградба на нов 

студентски дом на локација во Штип 8

3767. Одлука за давање согласност на Од-

луката за утврдување на продажни це-

ни на станови наменети за продажба... 9

3768. Одлука за доделување на концесија 

за детални геолошки истражувања на 

минерална суровина – варовник на 

ДПГТТУ „ЕВА-АГ“ ДОО експорт-

импорт с. Орашје - Вратница на лока-

литетот „с. Вратница“, општина Јегу-

новце....................................................... 9

3769. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземени 

предмети со правосилна одлука на 

Министерството за правда.................... 9

Број 172      год. LXVI 31 декември 2010, петок Цената на овој број е 210 денари.

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk

 С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 172 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 2010 
 

 Стр. 

3770. Одлука за формирање на Меѓуре-

сорска група за воспоставување на 

административен регистер на насе-

ление................................................... 9

3771. Одлука за престанок на важење на 

концесијата за експлоатација на ми-

нерална суровина – термоминерална 

вода на локалитетот кај село Проевце, 

Кумановска Бања, во атарот на оп-

штина Куманово.................................... 10

3772. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење на движни ствари 

на Здружението на граѓани – Хумани-

тарна организација „Милосрдие“........ 10

3773. Одлука за продажба на недвижна 

ствар........................................................ 11

3774. Одлука за доделување на концесија 

за експлоатација на минерална суро-

вина – песок на ДПТУ „Еуро Мим” 

ДООЕЛ увоз-извоз с.Студеничани на 

локалитетот „с.Моране“, општина Сту-

деничани...................................................... 11

3775. Одлука за продажба на недвижна 

ствар........................................................ 12

3776. Одлука за престанок и за давање на 

трајно користење движни ствари на 

Министерството за внатрешни работи 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр. 

3777. Одлука за задолжување на Јавното 

претпријатие за стопанисување со 

станбен и деловен простор на Репуб-

лика Македонија кај Стопанска банка 

АД Скопје и Комерцијална банка АД 

Скопје..................................................... 12

3778. Одлука за донесување на енергетскиот 

биланс на Република Македонија за 

2011 година............................................ 13

3779. Одлука за едностран раскин на Дого-

ворот за концесија за експлоатација 

на минералната суровина – минерал-

на вода на локалноста Катлановска 

Бања, општина Петровец 39

3780. Решение за разрешување и именува-

ње член на Управниот одбор на ЈП за 

извршување на водостопански дејно-

сти ХС „Злетовица“ - Пробиштип....... 39

3781. Програма за изменување на Програ-

мата за инвестиционо одржување на 

резиденцијалните и репрезентативните 

објекти и службени простории на ор-

ганите на Државната управа во 2010 

година..................................................... 39

3782. Деловник за изменување на Деловни-

кот за работа на Владата на Републи-

ка Македонија........................................ 40

 Огласен дел........................................... 1-56
 



31 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 172 - Стр. 3 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3763. 

Врз основа на член 14, став 4 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 82/2008, 143/2008 и 56/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.2010 
година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОТУЃУВАЊЕ, ДАВАЊЕ 
ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП И КРАТКОТРАЕН ЗАКУП, НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕ-
НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ, ПО ПАТ НА ПРИБИРАЊЕ  

НА ПОНУДИ И СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА, ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ НА  
ПОСТАПКАТА ЗА ОТУЃУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП, КАКО И  

ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО И НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Во Уредбата за начинот и постапката на отуѓување, давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на 

градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди 
и со непосредна спогодба, висината на трошоците на постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, како и 
висината на цената на земјиштето и на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/2008, 
71/2009, 146/2009, 162/2009, 113/2010, 125/2010 и 148/2010), Табеларниот преглед од Прилог 1 („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 148/2010), се заменува со нов Табеларен преглед кој е составен дел на оваа 
уредба. 

 
Член 2 

Започнатите постапки за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија до денот на влегување во сила на оваа уредба, ќе се завршат согласно Уредбата за на-
чинот и постапката на отуѓување, давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди и со непосредна 
спогодба, висината на трошоците на постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, како и висината на цена-
та на земјиштето и на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/2008, 71/2009, 
146/2009, 162/2009, 113/2010, 125/2010 и 148/2010). 

 
Член 3 

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

 
   Бр. 51-8070/1                                          Заменик на претседателот 

28 декември 2010 година                                  на Владата на Република   
      Скопје                                                                     Македонија,  
                                                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3764. 
Врз основа член  89 став 1 од Законот за концесии и 

други видови јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.7/2008, 139/2008, 
64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28.12.2010 година,  донесе 

 
О Д  Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТ-
НЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ СТУДЕНТСКИ 

ДОМ НА ЛОКАЦИЈА ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со започнување на постапката за доделување на до-

говор за јавно приватно партнерство за изградба на нов 
студентски дом на локација во Скопје, се обезбедуваат 
услови за подобрување на стандардите на студентското 
живеење преку модерно студентско сместување и зго-
лемување на постојните капацитети за сместување на 
студентите во Скопје. Со изградбата на новиот сту-
дентски дом ќе се понудат  повисоки стандарди на жи-
веење на студентите, со што студентите ќе добијат 
удобни услови за живот и учење, по прифатлива цена.  

 
Член 2 

Целта на постапката за доделување на договор за 
јавно приватно партнерство за изградба на нов сту-
дентски дом на локација во Скопје, е финансирање, 
проектирање, изградба  и опремување на  студентскиот 
дом преку дирекна инвестиција од страна на приватен 
партнер, кој ќе го одржува и управува студентскиот 
дом, со што ќе се обезбеди подобрување на стандарди-
те на студентското живеење преку модерно студентско 
сместување. Со овој модел на јавно приватно партнерс-
тво, приватниот партнер ќе биде одговорен за финан-
сирање на дизајнот, изградбата, целосното опремување 
и одржување на студентскиот дом, со кој ќе менаџира 
одреден период, а јавниот партнер ќе има одговорност 
да му исплаќа на приватниот партнер претходно утвр-
дени месечни рати. 

 
Член 3 

Предмет на постапката за доделување на договор за 
јавно приватно партнерство е финансирање, проекти-
рање, изградба, опремување,  одржување и управување 
со студентскиот дом, кој ќе биде изграден на земјиште 
во сопственост на Република Македонија, кое се наоѓа 
во склоп на кампусот на Универзитетот „Св.Кирил и 
Методиј“ во Скопје, на К.П. бр. 8732 и К.П. бр. 8733, 
ул. „Крсте Мисирков“ б.б, Катастарска Општина Цен-
тар 1.  

 
Член 4 

Времетраењето на договорот за јавно приватно 
партнерство е 35 години. 

 
Член 5 

Постапката за доделување на договор за јавно при-
ватно партнерство ќе се спроведе со отворен повик сог-
ласно член 32 од Законот за концесии и други видови 
јавно приватно партнерство, во кој сите заинтересира-
ни лица кои подигнале тендерска документација можат 
да поднесат понуди за склучување на договор за јавно 
приватно партнерство. Минималниот број на способни 
понудувачи треба да биде најмалку еден.  

Постапката за доделување на договор за јавно при-
ватно партнерство ќе ја спроведе Комисијата за спро-
ведување на постапка за доделување на договор за јав-
но приватно партнерство формирана од страна на ми-
нистерот за образование и наука, која ќе ја подготви 
тендерската документација најдоцна до 15 февруари 
2011 година. 

Веднаш по одобрувањето на тендерската докумен-
тација од страна на министерот за образование и наука, 
Комисијата ќе го објави огласот за доделување на дого-
вор за јавно приватно партнерство во „Службен весник 
на Република Македонија“ и во едно домашно и меѓу-
народно гласило. 

 
Член 6 

Условите  за доделување на договорот за јавно при-
ватно партнерство ќе бидат утврдени во содржината на 
тендерската документација согласно член 39 од Зако-
нот за концесии и други видови јавно приватно парт-
нерство.  

 
Член 7 

Доколку за најповолен понудувач е избрано правно 
лице или конзорциум, тоа правно лице или конзорциум 
треба да основа правно лице со седиште во Република 
Македонија, кое како приватен партнер ќе го склучи 
договорот за јавно приватно партнерство со јавниот 
партнер. 

 
Член 8 

Рокот за поднесување на понудите не може да биде 
пократок од 52 дена од денот на испраќањето на пови-
кот за објавување на оглас за доделување на договор за 
јавно приватно партнерство. 

 
Член 9 

Рокот за спроведување на постапката за доделување 
на договор за јавно приватно партнерство е до 30  јуни 
2011 година. 

Владата на Република Македонија, со оваа одлука 
го овластува министерот за образование и наука во име 
на Владата на Република Македонија да го склучи до-
говорот за јавно приватно партнерство. 

 
Член 10 

Начинот на плаќање на надоместокот ќе биде на 
квартално ниво, а висината на надоместокот за 1500 
студенти ќе се пресметува врз основа на цената за сме-
стување по студент утврдена од страна на понудувачот 
во доставената понуда. 

Понудената цена по студент ќе биде индексирана 
на годишно ниво со порастот на животните трошоци во 
земјата за целиот период на управување и одржување 
на студентскиот дом од страна на приватниот партнер. 

 
Член 11 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500 (петстотини) евра 
во денарска противвредност по среден курс на НБРМ 
на денот на издавањето на тендерската документација. 

 
Член 12 

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

 
   Бр. 51-6247/1                  Претседател на Владата 

28 декември 2010 година      на Република Македонија, 
      Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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3765. 
Врз основа член  89 став 1 од Законот за концесии и 

други видови јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 
64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28.12.2010 година,  донесе 

 
О Д  Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТ-
НЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ СТУДЕНТСКИ 

 ДОМ НА ЛОКАЦИЈА ВО ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со започнување на постапката за доделување на до-

говор за јавно приватно партнерство за изградба на нов 
студентски дом на локација во Тетово, се обезбедуваат 
услови за подобрување на стандардите на студентското 
живеење преку модерно студентско сместување и зго-
лемување на постојните капацитети за сместување на 
студентите во Тетово. Со изградбата на новиот сту-
дентски дом ќе се понудат повисоки стандарди на жи-
веење на студентите, со што студентите ќе добијат 
удобни услови за живот и учење, по прифатлива цена.  

 
Член 2 

Целта на постапката за доделување на договор за 
јавно приватно партнерство за изградба на нов сту-
дентски дом на локација во Тетово, е финансирање, 
проектирање, изградба  и опремување на студентскиот 
дом преку дирекна инвестиција од страна на приватен 
партнер, кој ќе го одржува и управува студентскиот 
дом, со што ќе се обезбеди подобрување на стандарди-
те на студентското живеење преку модерно студентско 
сместување. Со овој модел на јавно приватно партнерс-
тво, приватниот партнер ќе биде одговорен за финан-
сирање на дизајнот, изградбата, целосното опремување 
и одржување на студентскиот дом, со кој ќе менаџира 
одреден период, а јавниот партнер ќе има одговорност 
да му исплаќа на приватниот партнер претходно утвр-
дени месечни рати. 

 
Член 3 

Предмет на постапката за доделување на договор за 
јавно приватно партнерство е финансирање, проекти-
рање, изградба, опремување, одржување и управување 
со студентскиот дом, кој ќе биде изграден на земјиште 
во сопственост на Република Македонија, лоцирано во 
близина на Државниот Универзитет во Тетово, на 
К.П.бр. 5552/1 и дел од К.П.бр.5581/2, Катастарска Оп-
штина Тетово 2.  

 
Член 4 

Времетраењето на договорот за јавно приватно 
партнерство е 35 години. 

 
Член 5 

Постапката за доделување на договор за јавно при-
ватно партнерство ќе се спроведе со отворен повик сог-
ласно член 32 од Законот за концесии и други видови 
јавно приватно партнерство, во кој сите заинтересира-
ни лица кои подигнале тендерска документација можат 
да поднесат понуди за склучување на договор за јавно 
приватно партнерство. Минималниот број на способни 
понудувачи треба да биде најмалку еден.  

Постапката за доделување на договор за јавно при-
ватно партнерство ќе ја спроведе Комисијата за спро-
ведување на постапка за доделување на договор за јав-
но приватно партнерство формирана од страна на ми-
нистерот за образование и наука, која ќе ја подготви 
тендерската документација најдоцна до 15 февруари 
2011 година. 

Веднаш по одобрувањето на тендерската докумен-
тација од страна на министерот за образование и наука, 
Комисијата ќе го објави огласот за доделување на дого-
вор за јавно приватно партнерство во „Службен весник 
на Република Македонија“ и во едно домашно и меѓу-
народно гласило. 

 
Член 6 

Условите  за доделување на договорот за јавно при-
ватно партнерство ќе бидат утврдени во содржината на 
тендерската документација согласно член 39 од Зако-
нот за концесии и други видови јавно приватно парт-
нерство.  

 
Член 7 

Доколку за најповолен понудувач е избрано правно 
лице или конзорциум, тоа правно лице или конзорциум 
треба да основа правно лице со седиште во Република 
Македонија, кое како приватен партнер ќе го склучи 
договорот за јавно приватно партнерство со јавниот 
партнер. 

 
Член 8 

Рокот за поднесување на понудите не може да биде 
пократок од 52 дена од денот на испраќањето на пови-
кот за објавување на оглас за доделување на договор за 
јавно приватно партнерство. 

 
Член 9 

Рокот за спроведување на постапката за доделување 
на договор за јавно приватно партнерство е до 30 јуни 
2011 година. 

Владата на Република Македонија, со оваа одлука 
го овластува министерот за образование и наука во име 
на Владата на Република Македонија да го склучи до-
говорот за јавно приватно партнерство. 

 
Член 10 

Начинот на плаќање на надоместокот ќе биде на 
квартално ниво, а висината на надоместокот за 500 сту-
денти ќе се пресметува врз основа на цената за сместу-
вање по студент утврдена од страна на понудувачот во 
доставената понуда. 

Понудената цена по студент ќе биде индексирана 
на годишно ниво со порастот на животните трошоци во 
земјата за целиот период на управување и одржување 
на студентскиот дом од страна на приватниот партнер. 

 
Член 11 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500 (петстотини) евра 
во денарска противвредност по среден курс на НБРМ 
на денот на издавањето на тендерската документација. 

 
Член 12 

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

 
   Бр. 51-6247/2                  Претседател на Владата 

28 декември 2010 година      на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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3766. 
Врз основа член  89 став 1 од Законот за концесии и 

други видови јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.7/2008, 139/2008, 
64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА ДОГОВОР ЗА  ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТ-
НЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ СТУДЕНТСКИ  

ДОМ НА ЛОКАЦИЈА ВО ШТИП 
 

Член 1 
Со започнување на постапката за доделување на до-

говор за јавно приватно партнерство за изградба на нов 
студентски дом на локација во Штип, се обезбедуваат 
услови за подобрување на стандардите на студентското 
живеење преку модерно студентско сместување и зго-
лемување на постојните капацитети за сместување на 
студентите во Штип. Со изградбата на новиот студент-
ски дом ќе се понудат повисоки стандарди на живеење 
на студентите, со што студентите ќе добијат удобни ус-
лови за живот и учење, по прифатлива цена.  

 
Член 2 

Целта на постапката за доделување на договор за 
јавно приватно партнерство за изградба на нов сту-
дентски дом на локација во Штип, е финансирање, про-
ектирање, изградба  и опремување на студентскиот дом 
преку дирекна инвестиција од страна на приватен парт-
нер, кој ќе го одржува и управува студентскиот дом, со 
што ќе се обезбеди подобрување на стандардите на 
студентското живеење преку модерно студентско сме-
стување. Со овој модел на јавно приватно партнерство, 
приватниот партнер ќе биде одговорен за финансирање 
на дизајнот, изградбата, целосното опремување и одр-
жување на студентскиот дом, со кој ќе менаџира одре-
ден период, а јавниот партнер ќе има одговорност да 
му исплаќа на приватниот партнер претходно утврдени 
месечни рати. 

 
Член 3 

Предмет на постапката за доделување на договор за 
јавно приватно партнерство е финансирање, проекти-
рање, изградба, опремување, одржување и управување 
со студентскиот дом, кој ќе биде изграден на земјиште 
во сопственост на Република Македонија, лоцирано во 
близина на Државниот Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип, на К.П.бр.3002, Катастарска Општина Штип.  

 
Член 4 

Времетраењето на договорот за јавно приватно парт-
нерство е 35 години. 

 
Член 5 

Постапката за доделување на договор за јавно при-
ватно партнерство ќе се спроведе со отворен повик сог-
ласно член 32 од Законот за концесии и други видови 
јавно приватно партнерство, во кој сите заинтересира-
ни лица кои подигнале тендерска документација можат 
да поднесат понуди за склучување на договор за јавно 
приватно партнерство. Минималниот број на способни 
понудувачи треба да биде најмалку еден.  

Постапката за доделување на договор за јавно при-
ватно партнерство ќе ја спроведе Комисијата за спро-
ведување на постапка за доделување на договор за јав-
но приватно партнерство формирана од страна на ми-
нистерот за образование и наука, која ќе ја подготви 
тендерската документација најдоцна до 15 февруари 
2011 година. 

Веднаш по одобрувањето на тендерската докумен-
тација од страна на министерот за образование и наука, 
Комисијата ќе го објави огласот за доделување на дого-
вор за јавно приватно партнерство во „Службен весник 
на Република Македонија“ и во едно домашно и меѓу-
народно гласило. 

 
Член 6 

Условите  за доделување на договорот за јавно при-
ватно партнерство ќе бидат утврдени во содржината на 
тендерската документација согласно член 39 од Зако-
нот за концесии и други видови јавно приватно парт-
нерство.  

 
Член 7 

Доколку за најповолен понудувач е избрано правно 
лице или конзорциум, тоа правно лице или конзорциум 
треба да основа правно лице со седиште во Република 
Македонија, кое како приватен партнер ќе го склучи 
договорот за јавно приватно партнерство со јавниот 
партнер. 

 
Член 8 

Рокот за поднесување на понудите не може да биде 
пократок од 52 дена од денот на испраќањето на пови-
кот за објавување на оглас за доделување на договор за 
јавно приватно партнерство. 

 
Член 9 

Рокот за спроведување на постапката за доделување 
на договор за јавно приватно партнерство е до 30 јуни 
2011 година. 

Владата на Република Македонија, со оваа одлука 
го овластува министерот за образование и наука во име 
на Владата на Република Македонија да го склучи до-
говорот за јавно приватно партнерство. 

 
Член 10 

Начинот на плаќање на надоместокот ќе биде на 
квартално ниво, а висината на надоместокот за 500 сту-
денти ќе се пресметува врз основа на цената за сместу-
вање по студент утврдена од страна на понудувачот во 
доставената понуда. 

Понудената цена по студент ќе биде индексирана 
на годишно ниво со порастот на животните трошоци во 
земјата за целиот период на управување и одржување 
на студентскиот дом од страна на приватниот партнер. 

 
Член 11 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500 (петстотини) евра 
во денарска противвредност по среден курс на НБРМ 
на денот на издавањето на тендерската документација. 

 
Член 12 

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

 
   Бр. 51-6247/3                  Претседател на Владата 

28 декември 2010 година      на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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3767. 
Врз основа на член 11,  точка 5 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006,  
22/2007, 83/2009  и 97/2010), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 28.12.2010 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА СТАНОВИ 

НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за  

утврдување на продажни цени на станови наменети за 
продажба, донесена од Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија, под број 02-18270/5-2 од 
25.10.2010 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 51-6689/1                  Претседател на Владата 

28 декември 2010 година      на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3768. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на  
28.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДПГТТУ „ЕВА-АГ“ 
ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С. ОРАШЈЕ-ВРАТНИЦА 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ВРАТНИЦА“, ОПШТИНА  

ЈЕГУНОВЦЕ 
 
1. На ДПГТТУ „ЕВА-АГ“ ДОО експорт-импорт с. 

Орашје-Вратница му се доделува концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на минерална суро-
вина – варовник на локалитетот „с. Вратница“, општи-
на Јегуновце. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,11 km2 и е 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

  
Точка Координата Координата 

 X Y 
Т-1 4.667.108,00 7.511.774,00 
Т-2 4.667.189,00 7.511.647,00 
Т-3 4.667.221,00 7.511.258,00 
Т-4 4.667.071,00 7.511.227,00 
Т-5 4.666.811,00 7.511.604,00 
Т-6 4.667.034,00 7.511.610,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки ист-
ражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – варовник на локалитетот „с. 
Вратница“, општина Јегуновце. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 7.001.000,00 дена-
ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на Дого-
ворот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

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

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

 
   Бр. 51-6845/1                  Заменик на претседателот 

28 декември 2010 година        на Владата на Република   
      Скопје                                    Македонија,  

                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

3769. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28.12.2010 година, донесе  

                  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ПРАВДА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерството за правда бр. 07-2364/2 од 
2.12.2010 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 51-7422/1                  Заменик на претседателот 

28 декември 2010 година       на Владата на Република   
      Скопје                                     Македонија,  

                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

3770. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на  
28.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКА ГРУПА ЗА 
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН  

РЕГИСТЕР НА НАСЕЛЕНИЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Меѓуресорска група за 

воспоставување на административен регистер на насе-
ление (во натамошниот текст: Меѓуресорската група ). 
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Член 2 
Со Меѓуресорската група ќе раководи претставник 

од Владата на Република Македонија. 
 

Член 3 
Меѓуресорската група ќе биде составена со прет-

ставници од: Министерството за внатрешни работи, 
Министерството за информатичко општество, Мини-
стерството за правда-Управа за водење на матичните 
книги, Државниот завод за статистика, Централниот 
регистар на Република Македонија, Дирекцијата за за-
штита на личните податоци, Министерството за труд и 
социјална политика, Министерството за надворешни 
работи и Агенцијата за иселеништво. 

 
Член 4 

Членовите на Меѓуресорската група ќе бидат имену-
вани со решение од Владaта на Република Македонија. 

 
Член 5 

Меѓуресорската група ќе има за задача да ги извр-
ши следниве активности: 

- анализа на досега преземените активности од стра-
на на надлежните субјекти за предметното прашање,  

- предлагање на надлежна институција која ќе го 
води административниот регистер на населението; 

- сеопфатна анализа на позитивната законска регу-
латива во корелација со компаративните искуства на 
земји членки во ЕУ заради изнаоѓање на најцелисходно 
решение при дефинирањето на правната рамка за пред-
метното прашање и 

- изготвување на предлог правна рамка, со цел соз-
давање на формално-правни претпоставки за практич-
на имплементација на утврденото решение. 

 
                Член 6 
Меѓуресорската група во рок од еден месец од из-

вршувањето на активностите утврдени во членот 5 на 
оваа одлука ја информира Владата на Република Маке-
донија. 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, a ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
   Бр. 51-7510/1                  Претседател на Владата 

28 декември 2010 година      на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3771. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), a во вр-
ска со член 35 став 1 точка 4 од Законот за минерални-
те суровини („Службен весник на Република Македо-
нија бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 158/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈА-
ТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ КАЈ СЕЛО ПРОЕВЦЕ, КУМАНОВСКА 
БАЊА, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА КУМАНОВО 

 
1. Концесијата за експлоатација на минерална су-

ровина – термоминерална вода на локалитетот кај се-
ло Проевце, Кумановска Бања, во атарот на општина 

Куманово, доделена со Договор за концесија за експ-
лоатација на минерална суровина – термоминерална 
вода на локалитетот кај село Проевце, Кумановска Ба-
ња, во атарот на општина Куманово, бр. 24-5364/1 од 
2.7.2008 година, на Трговско друштво БИСЕРКА Ак-
ционерско друштво Куманово, престанува да важи за-
ради стечај на Трговско друштво БИСЕРКА Акцио-
нерско друштво Куманово со Решение I Ст. бр. 116/09 
од 4.10.2010 година донесено од страна на Основен 
суд Куманово. 

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

 
   Бр. 51-7548/1                 Заменик на претседателот 

28 декември 2010 година       на Владата на Република   
      Скопје                                  Македонија,  

                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

3772. 
Врз основа на член 55, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на  сед-
ницата одржана на 28.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
НА ГРАЃАНИ – ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

„МИЛОСРДИЕ“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерство за одбрана му престанува користењето на 
движнити ствари: 

 
- Чинии ростфрај плитки ....................... 20 парчиња; 
- Овални садови росфрај ........................ 20 парчиња; 
- Прибор за јадење ................................  70 комплети; 
- Тенџериња 3/50 ................................... 5 парчиња.

   
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Здружението на 
граѓани – Хуманитарна организација „Милосрдие“. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со претсе-
дателот на Здружението на граѓани – Хуманитарна ор-
ганизација „Милосрдие“, со кој се уредуваат  правата и 
обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука 
кои се даваат на трајно користење. 

                                                               
Член 4 

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

               
   Бр. 51-7598/1                 Заменик на претседателот 

28 декември 2010 година       на Владата на Република   
      Скопје                                    Македонија,  

                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 



31 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 172 - Стр. 11 

3773. 
Врз основа на член 29, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 28.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижна ствар, објект, 

сопственост на Република Македонија – корисник Ми-
нистерството за одбрана, кој се наоѓа во: 

- Касарната „Чеде Филиповски Даме“ во Кичево, на 
КП 37/1, запишан во ИЛ бр.565 за КО Кичево – поеди-
нечен и тоа: 

- објект бр.53 со вкупна површина од 638 м2. 
 

Член 2 
Продажбата на недвижната ствар од член 1 на оваа 

одлука да се изврши по пат на јавно надавање со почет-
на цена утврдена од општина Кичево согласно Методо-
логијата за утврдување на пазарна вредност на недвиж-
ниот имот („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 50/05, 40/10 и 46/10)  и тоа за: 

– објект  број 53 во износ од 5.403.821,00 денари. 
 

Член 3 
Огласот за продажба на недвижната ствар, со јавно 

наддавање, наведена во членот 1 на оваа одллука да се 
распише под следните услови: 

1. Огласот за продажба на недвижна ствар – објект 
да трае најмалку 30 дена сметано од денот на објавува-
ње во „Службен весник на Република Македонија“. 

2. Огласот за продажба на недвижна ствар - да се 
објави во најмалку три дневни весници (два на маке-
донски и еден на албански јазик); 

3. Во огласот да биде наведена намената на недвиж-
ната ствар објект согласно ДУП-от на општина Кичево; 

4. Недвижната ствар-објект ќе може да се види на 
локација и во термин утврден со огласот; 

5. Право на учество на јавното наддавање имаат ли-
ца кои ќе уплатат паричен депозит; 

6. Паричниот депозит за учество на јавното надда-
вање во износ од 20% (без ДДВ) од почетната цена на 
недвижната ствар - објект се уплаќа најдоцна 2 дена 
пред денот на одржување на јавното наддавање; 

7. Критериум за избор на најповолен наддавач е 
највисоко понудениот износ. 

8. На јавното наддавање не може да учествуваат до-
машни и странски физички и правни лица кои не ги ис-
полнуваат условите од огласот; 

9. Недвижната ствар - објект се продава по принцип 
на целосно преземање, видено – купено; 

10. Рокот за уплата на постигнатата купопродажна 
цена е 15 дена од денот на склучување на договорот за 
купопродажба; 

11. За купената недвижна ствар – објект на постиг-
натата цена се пресметува ДДВ и 

12. Данокот на промет на недвижен имот ќе го пла-
ти купувачот. 

 
Член 4 

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

 
   Бр. 51-7691/1                 Заменик на претседателот 

28 декември 2010 година       на Владата на Република   
      Скопје                                    Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3774. 
Врз основа на член 29, став 9 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 
158/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 28.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ПЕСОК НА 
ДПТУ „ЕУРО МИМ” ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.СТУ-
ДЕНИЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. МОРАНЕ“,  

ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ 
 
1. На ДПТУ „ЕУРО МИМ” ДООЕЛ увоз-извоз с. 

Студеничани се доделува концесија за експлоатација 
на минерална суровина – песок на локалитетот „с. Мо-
ране“ општина Студеничани, со површина на простор 
на концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со праволинии, а точките дефинира-
ни со координати како е дадено во табелава и тоа: 

   
Точка Координата Координата 

 Y X 
Т-1 7.547.866,00 4.642.390,00 
Т-2 7.547.715,00 4.642.434,00 
Т-3 7.547.710,00 4.642.450,00 
Т-4 7.547.680,00 4.642.470,00 
Т-5 7.547.640,00 4.642.520,00 
Т-6 7.547.640,00 4.642.532,00 
Т-7 7.547.708,00 4.642.480,00 
Т-8 7.547.904,00 4.642.440,00 
 
2. Површината на просторот на концесијата за експло-

атација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,01 km2. 
3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 
4. Висината на надоместокот за дадената концесија 

од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, во согласност со Тарифникот за утврдува-
ње на висината на надоместоците за издавање на дозво-
ли и концесии за вршење на детални геолошки истра-
жувања и концесии за експлоатација на минерални су-
ровини. 

5. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
концесиските надоместоци ќе се определат во Догово-
рот за концесија за експлоатација.  

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

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

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

                                                                                        
   Бр. 51-7708/1                 Заменик на претседателот 

28 декември 2010 година       на Владата на Република   
      Скопје                                     Македонија,  

                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 
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3775. 
Врз основа на член 29, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопс-

твеност на Република Македонија, корисник Мини-
стерство за финансии, лоцирана на КП бр. 1451, запи-
шана во Имотен лист бр.332 КО Давидово-Гевгелија и 
тоа објект број 1 во вкупна површина од 1991 м2. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижната ствар од член 1 на оваа 
одлука да се изврши по пат на јавно наддавање со по-
четна цена од 16.962.962,00 денари, утврдена од 
oпштина Гевгелија, согласно Методологијата за утвр-
дување на пазарна вредност („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.50/2005 и 40/2010).  

 
Член 3 

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

 
   Бр. 51-7766/1                 Заменик на претседателот 

21 декември 2010 година       на Владата на Република   
      Скопје                                     Македонија,  

                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

3776. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 28.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРС-

ТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник – Генера-

лен секретаријат на Влада на Република Македонија му 
престанува правото на користењето на движните ства-
ри и тоа: 

         
 количина 
1. ТЕЛЕВИЗОР марка PHILIPS 32PFL3403/12 1 
2. ВОЗИЛО марка Opel Astra Classic 
    Standard Classic 1.4 TWINPORT 

1 

3. ВОЗИЛО марка Opel Astra Classic 
    Standard Classic 1.4 TWINPORT 

1 

4. ВОЗИЛО марка Opel Antara Enjoy 2.0 
    SOHC D 5 MT 

1 

5. КЛИМА УРЕД марка Беко БКХ 180-181 1 
 

Член 2 
Движните ствари од член еден од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Министерс-
твото за внатрешни работи, за потребите на Национа-
лен координативен центар за гранично управување. 

 
Член 3 

Генералниот секретар на Владата на Република Ма-
кедонија склучува договор со министерот за внатреш-
ни работи, со кој ќе се уредат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

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

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

 
   Бр. 51-7785/1                 Заменик на претседателот 

28 декември 2010 година       на Владата на Република   
      Скопје                                    Македонија,  

                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

3777. 
Врз основа на член 25 став 5 од Законот за јавен 

долг („Службен весник на Република Македонија” бр. 
62/2005 и 88/2008), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28.12.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕ-
ЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КАЈ СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ И 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен 

и деловен простор на Република Македонија се задол-
жува кај Стопанска банка А.Д. Скопје и Комерцијална 
банка А.Д. Скопје, со долгорочен кредит во износ до 
4.116.000,00 евра за период од 12 (дванаесет) години со 
вклучени 2 (две) години грејс период сметано од денот 
на првото повлекување на средствата од кредитот. 

 
Член 2 

Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на 
оваа одлука Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија 
ќе ги користи за финансирање на Проектот „Катна га-
ража 5.13 - Мал ринг” под следните услови: 

- рок за враќање: 12 (дванаесет) години со вклучени  
2 (две) години грејс период сметано од денот на првото 
повлекување на средствата од кредитот; 

- каматна стапка: годишен ЕУРИБОР + 4,75 про-
центни поени годишно; 

- еднократна провизија за управување и обработка: 
0,75% од износот на кредитот која се плаќа само за 
времетраењето на грејс периодот; 

- провизија за управување и обработка: 0,25% од 
износот на кредитот која ќе се плати еднократно пред 
влегување на кредитот во отплата; 

- без провизија за предвремено враќање. 
 

Член 3 
Условите и начинот на користење на заемот, како и 

сервисирањето на обврските кои произлегуваат од 
истиот, се утврдуваат со Договорот за долгорочен  кре-
дит кој ќе се склучи помеѓу Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија и Стопанска банка А.Д. Скопје и Ко-
мерцијална банка А.Д. Скопје. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 51-8163/1                 Заменик на претседателот 

28 декември 2010 година       на Владата на Република   
      Скопје                                    Македонија,  

                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 



31 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 172 - Стр. 13 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 

        Бр. 51-7687/1                          Заменик на претседателот 
29 декември 2010 година                       на Владата на Република 
           Скопје                                 Македонија, 
                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3778. 



Стр. 14 - Бр. 172 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 2010 
 



31 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 172 - Стр. 15 



Стр. 16 - Бр. 172 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 2010 
 



31 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 172 - Стр. 17 



Стр. 18 - Бр. 172 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 2010 
 



31 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 172 - Стр. 19 



Стр. 20 - Бр. 172 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 2010 
 



31 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 172 - Стр. 21 



Стр. 22 - Бр. 172 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 2010 
 



31 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 172 - Стр. 23 



Стр. 24 - Бр. 172 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 2010 
 



31 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 172 - Стр. 25 



Стр. 26 - Бр. 172 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 2010 
 



31 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 172 - Стр. 27 



Стр. 28 - Бр. 172 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 2010 
 



31 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 172 - Стр. 29 



Стр. 30 - Бр. 172 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 2010 
 



31 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 172 - Стр. 31 



Стр. 32 - Бр. 172 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 2010 
 



31 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 172 - Стр. 33 



Стр. 34 - Бр. 172 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 2010 
 



31 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 172 - Стр. 35 



Стр. 36 - Бр. 172 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 2010 
 



31 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 172 - Стр. 37 



Стр. 38 - Бр. 172 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 2010 
 



31 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 172 - Стр. 39 

3779. 
Врз основа на член 39 став 5 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 
158/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 28.12.2010 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА 
ЛОКАЛНОСТА КАТЛАНОВСКА БАЊА, ОПШТИНА  

ПЕТРОВЕЦ 
 
1. Договорoт за концесија за експлоатација на мине-

рална суровина – минерална вода на локалноста Катла-
новска Бања, општина Петровец бр. 24-4632/1 од 
4.6.2008 година, еднострано се раскинува заради неп-
лаќање на концесискиот надоместок од страна на кон-
цесионерот.  

2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-
нистерот за економија во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести кон-
цесионерот за едностран раскин на Договорот за кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука.  

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

 
   Бр. 51-7547/1                 Заменик на претседателот 

28 декември 2010 година       на Владата на Република   
      Скопје                                   Македонија,  

                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

3780. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 
97/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 28 декември 2010 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС „ЗЛЕТОВИЦА“  

- ПРОБИШТИП 
 
1. Благородна Стојковска се разрешува од должно-

ста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие 
за извршување на водостопански дејности ХС „Злето-
вица“ – Пробиштип, поради истек на мандатот за кој е 
именувана.  

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за извршување на водостопански дејности ХС 
„Злетовица“ – Пробиштип се именува Благородна 
Стојковска. 

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

 
   Бр. 22-6154/7                 Заменик на претседателот 

28 декември 2010 година       на Владата на Република   
      Скопје                                   Македонија,  

                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

3781. 
Врз основа на член 21 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
156/09 и 95/10),  Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28.12.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИ-
ЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИТЕ 
И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБЈЕКТИ И СЛУЖБЕНИ 
ПРОСТОРИИ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА 

УПРАВА ВО 2010 ГОДИНА 
 

I. 
Во Програмата за инвестиционо одржување на ре-

зиденцијалните и репрезентативните објекти и службе-
ни простории на органите на државната управа во 2010 
година („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 8/10),  деловите II и III се менуваат и гласат: 

 
„II. 

Средствата за извршување на мерките и активно-
стите од дел I на оваа програма се обезбедени од след-
ните извори: 

 
 
 
 
 
 

 
III. 

Средствата од дел II на оваа програма ќе се корис-
тат за следните намени: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 40 - Бр. 172 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

II. 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

 
   Бр. 51-7388/1                  Претседател на Владата 

28 декември 2010 година     на Република Македонија, 
      Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3782. 
Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 28.12.2010 година, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 
5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 
157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 
162/09, 40/10 и 83/10), во член 126-а став 3  зборовите: 
„31.12.2010 година“ се заменуваат со зборовите: 
„30.06.2011 година“. 

Член 2 
Во член 126-а став 4 зборовите:„31.12.2010 година“ 

се заменуваат со зборовите: „31.12.2011 година“. 
 
 

Член 3 
Овој деловник влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
   Бр. 51-8069/1                 Заменик на претседателот 

28 декември 2010 година       на Владата на Република   
      Скопје                                   Македонија,  

                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@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 - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


