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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2710.

Указ бр.42
Од 16.8.2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за Одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011 година), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Ре-публика 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2010, 23/2011,  47/2011, 148/2011 и 55/2012 годи-
на),

СЕ УНАПРЕДУВА

ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ ПОТПОЛКОВНИК

генерал мајор  КОТЕСКИ  Ванчо ГОРАНЧО           

ФЧ: генерал мајор, по формација генерал потполковник
Лична ВЕС: 31140

Началник на Генералштабот на Армијата на Република Македонија.
Овој указ да се изврши на ден 18 август 2013 година.

          Бр. 07-1105/1                                       Претседател
  16 август 2013 година                                         на Република Македонија,
             Скопје                                          д-р Ѓорге Иванов, с.р.
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2711.
Указ бр. 43
Од 16.8.2013 година

      Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за 
Одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011 годи-
на), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 36/2010, 23/2011,  47/2011, 148/2011 
и 55/2012 година),

СЕ УНАПРЕДУВА

ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ ПОТПОЛКОВНИК

генерал мајор СЕЈДИНИ Самед НАСЕР           

ФЧ: генерал мајор, по формација генерал мајор - ге-
нерал потполковник

Лична ВЕС: 31640

Заменик на Началникот на Генералштабот на Арми-
јата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши на ден 18 август 2013 година.

Бр. 07-1106/1 Претседател
16 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________

2712.
Указ бр.44
Од 16.8.2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за 
Одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011 годи-
на), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 36/2010, 23/2011,  47/2011, 148/2011 
и 55/2012 година),

СЕ УНАПРЕДУВА

ВО ЧИН  ГЕНЕРАЛ MАЈОР

бригаден генерал ПЕТРОВСКИ  Љупчо ДИМЧЕ            

ФЧ: бригаден генерал, по формација  бригаден гене-
рал - генерал мајор

Лична ВЕС: 31740

Директор на Генералштабот на Армијата на Репуб-
лика Македонија, во Генералштаб на АРМ, во Армија-
та на Република Македонија.

Овој указ да се изврши на ден 18 август 2013 година.

Бр. 07-1107/1 Претседател
16 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

2713.
Указ бр. 45
Од 16.8.2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за 
Одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011 годи-
на), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 36/2010, 23/2011,  47/2011, 148/2011 
и 55/2012 година),

СЕ УНАПРЕДУВА

ВО ЧИН  ГЕНЕРАЛ MАЈОР

бригаден генерал ВЕЛИЧКОВСКИ Добре МЕ-
ТОДИЈА            

ФЧ: бригаден генерал, по формација  генерал мајор
Лична ВЕС: 31740

Командант на Здружената оперативна команда, во 
Генералштаб на АРМ, во Армијата на Република Маке-
донија.

Овој указ да се изврши на ден 18 август 2013 година.

Бр. 07-1108/1 Претседател
16 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________

2714.
Указ бр.46
Од 16.8.2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
број 42/2001, 5/2003 и 58/2006, 110/2008 и 51/2011 годи-
на), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011 и 
55/2012 година),

СЕ  УНАПРЕДУВА

ВО ЧИН БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ

полковник АРСОСКИ Јове  ПАВЛЕ

ФЧ: полковник, по формација бригаден генерал
лична ВЕС: 31040

Командант на 1. Механизирана пешадиска бригада, 
во Здружена оперативна команда во Генералштаб на 
АРМ, во Армијата на Република Македонија.

Овој Указ да се изврши на ден 18 август 2013 година.

Бр. 07-1109/1 Претседател
16 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
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2715.
Указ бр. 47
Од 16.8.2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
број 42/2001, 5/2003 и 58/2006, 110/2008 и 51/2011 годи-
на), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011 и 
55/2012 година), 

СЕ  ПОСТАВУВА

ЗА КОМАНДАНТ НА ПОЛК ЗА СПЕЦИЈАЛНИ 
ОПЕРАЦИИ  ВО ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМ, ВО АР-
МИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

полковник ЃУРЧИНОВСКИ Данило ВАСКО

ФЧ: полковник, по формација полковник-бригаден 
генерал

лична ВЕС: 31040

До сега: Аѓутант на Врховниот командант во Гене-
ралштаб на АРМ, во Армијата на Република Македони-
ја.

Овој Указ да се изврши на ден 18 август 2013 година.

Бр. 07-1110/1 Претседател
16 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________

2716.
Указ бр. 48
Од 16.8.2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
број 42/2001, 5/2003 и 58/2006, 110/2008 и 51/2011 годи-
на), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011 и 
55/2012 година), 

СЕ  ПОСТАВУВА

ЗА ЗАМЕНИК КОМАНДАНТ НА ЗДРУЖЕНА-
ТА ОПЕРАТИВНА КОМАНДА НА АРМИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

бригаден генерал  РАЦАЈ Ислам МУХАМЕТ

ФЧ: бригаден генерал, по формација бригаден гене-
рал

лична ВЕС: 31140

До сега:  Началник на штаб на  Здружената Опера-
тивна Команда  во Генералштаб на АРМ, во Армијата 
на Република Македонија.

Овој Указ да се изврши на ден 18 август 2013 година.

Бр. 07-1111/1 Претседател
16 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

2717.
УКАЗ  Бр. 49
Од 16.8.2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
број 42/2001, 5/2003 и 58/2006, 110/2008 и 51/2011 годи-
на), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011 и 
55/2012 година), 

СЕ  ПОСТАВУВА

ЗА НАЧАЛНИК НА ШТАБОТ НА ЗДРУЖЕНА-
ТА ОПЕРАТИВНА КОМАНДА НА АРМИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

бригаден генерал  ДИМЧОВ Павле СТОЈАН

ФЧ: бригаден генерал, по формација бригаден гене-
рал 

лична ВЕС: 31240

До сега: Командант на 1. Механизирана пешадиска 
бригада во Здружената Оперативна Команда  во Гене-
ралштаб на АРМ, во Армијата на Република Македони-
ја.

Овој Указ да се изврши на ден 18 август 2013 година.

Бр. 07-1112/1 Претседател
16 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________

2718.
Указ бр. 50
Од 16.8.2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за 
одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
број 42/2001, 5/2003 и 58/2006, 110/2008 и 51/2011 годи-
на), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011 и 
55/2012 година), 

СЕ  ПОСТАВУВА

ЗА КОМАНДАНТ НА 1.МЕХАНИЗИРАНА ПЕ-
ШАДИСКА БРИГАДА ВО ЗДРУЖЕНАТА ОПЕРА-
ТИВНА КОМАНДА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА

полковник АРСОСКИ Јове ПАВЛЕ

ФЧ: полковник, по формација бригаден генерал
лична ВЕС: 31040

До сега: Командант на полк за Специјални Опера-
ции  во Генералштаб на АРМ, во Армијата на Републи-
ка Македонија.

Овој Указ да се изврши на ден 18 август 2013 година.

Бр. 07-1113/1 Претседател
16 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2719.

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, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 

СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Co оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Министерство за 
внатрешни работи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 50/2013).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5203/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2720.
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, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 

СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Член 1
Co оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Министерство за 
транспорт и врски („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 11/2013).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5203/2 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2721.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 
став (2) од Законот за минерални суровини („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 
93/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИ-
НЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

„С.КУЛАТА“, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – металични минерални сурови-
ни на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИ-
ТАС КД Скопје на локалитетот „с.Кулата“, општина 
Делчево („Службен весник на Република Македонија” 
бр.77/13), престанува да важи заради неплаќање на по-
нудениот еднократен надоместок за доделената конце-
сија за детални геолошки истражувања.

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

Бр. 41-5250/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2722.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 
став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 
93/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.8.2013 година, донесе



19 август 2013 Бр. 115 - Стр. 7

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИ-
НИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДОО-
ЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГЛАДНИЦА“, 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – металични минерални сурови-
ни на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАТИО-
НАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локали-
тетот „Гладница“, општина Кавадарци („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.77/13), престанува 
да важи заради неплаќање на понудениот еднократен 
надоместок за доделената концесија за детални геоло-
шки истражувања.

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

Бр. 41-5251/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2723.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 
став (2) од Законот за минерални суровини („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 
93/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА–ГРАНИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖ-
НИШТВО, ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ХИБ ТРАНС 
КОМ ДООЕЛ С.ЉУБИН СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „БИЛБИЛ КАМЕН“, ОПШТИНА БИТОЛА

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – гранит на Друштвото за гра-
дежништво, транспорт и трговија ХИБ ТРАНС КОМ 
ДООЕЛ с.Љубин Скопје на локалитетот „Билбил Ка-
мен“, општина Битола („Службен весник на Република 
Македонија” бр.77/13), престанува да важи заради неп-
лаќање на понудениот еднократен надоместок за доде-
лената концесија за детални геолошки истражувања.

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

Бр. 41-5252/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2724.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 
став (2) од Законот за минерални суровини („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 
93/13), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА 
ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРА-
ЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ДОЛ-
НО ЈАБОЛЧИШТЕ-С.ДРЕНОВО“, ОПШТИНА 

ЧАШКА

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – металични минерални сурови-
ни на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИ-
ТАС КД Скопје на локалитетот “с.Долно Јаболчиште-
с.Дреново“, општина Чашка („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.77/13), престанува да важи за-
ради неплаќање на понудениот еднократен надоместок 
за доделената концесија за детални геолошки истражу-
вања.

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

Бр. 41-5253/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2725.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 
став (2) од Законот за минерални суровини („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 
93/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.8.2013 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИ-
НИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДОО-
ЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РУДАРЕ“, 

ОПШТИНА КРАТОВО

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – металични минерални сурови-
ни на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАТИО-
НАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локали-
тетот „Рударе“, општина Кратово („Службен весник на 
Република Македонија” бр.77/13), престанува да важи 
заради неплаќање на понудениот еднократен надоме-
сток за доделената концесија за детални геолошки 
истражувања.

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

Бр. 41-5254/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2726.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 
став (2) од Законот за минерални суровини („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 
93/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИ-
НЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

„С.ВИНЦЕ“, ОПШТИНА КУМАНОВО

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – металични минерални сурови-
ни на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИ-
ТАС КД Скопје на локалитетот „с.Винце“, општина Ку-
маново („Службен весник на Република Македонија” 
бр.77/13), престанува да важи заради неплаќање на по-
нудениот еднократен надоместок за доделената конце-
сија за детални геолошки истражувања.

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

Бр. 41-5255/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2727.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 
став (2) од Законот за минерални суровини („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 
93/13), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА 
ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИ-
ТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦРН ВРХ - 
С.ЕЛОВО“, ОПШТИНА  СТУДЕНИЧАНИ И 

ОПШТИНА СОПИШТЕ

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – металични минерални сурови-
ни на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС 
КД Скопје на локалитетот “Црн Врх-с.Елово“, општи-
на Студеничани и општина Сопиште (“Службен весник 
на Република Македонија” бр.77/13), престанува да ва-
жи заради неплаќање на понудениот еднократен надо-
месток за доделената концесија за детални геолошки 
истражувања.

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

Бр. 41-5260/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2728.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 
став (2) од Законот за минерални суровини („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 
93/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.8.2013 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
НА ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕ-
РАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ

„С.ДУЊЕ“, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – металични минерални сурови-
ни на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС 
КД Скопје на локалитетот „с.Дуње“, општина Прилеп 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.77/13), престанува да важи заради неплаќање на по-
нудениот еднократен надоместок за доделената конце-
сија за детални геолошки истражувања.

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

Бр. 41-5261/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2729.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 
став (2) од Законот за минерални суровини („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 
93/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИ-
НИ НА ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИ-
НЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ

„С.ПАТИШКА РЕКА“, ОПШТИНА СОПИШТЕ

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – металични минерални сурови-
ни на Друштво за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС 
КД Скопје на локалитетот „с.Патишка Река“, општина 
Сопиште („Службен весник на Република Македонија” 
бр.77/13), престанува да важи заради неплаќање на по-
нудениот еднократен надоместок за доделената конце-
сија за детални геолошки истражувања.

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

Бр. 41-5262/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2730.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 
став (2) од Законот за минерални суровини („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 
93/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА – ДИЈАБАЗ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖ-
НИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АКИЛ КОМПА-
НИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ „СТАРА КОРИЈА“, ОПШТИНА 

ЛИПКОВО

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражува-
ња на минерална суровина – дијабаз на Друштвото за 
градежништво, трговија и услуги АКИЛ КОМПАНИ 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово на локалитетот „Стара 
Корија“, општина Липково („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.77/13), престанува да важи за-
ради неплаќање на понудениот еднократен надоме-
сток за доделената концесија за детални геолошки 
истражувања.

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

Бр. 41-5264/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2731.
Врз основа на член 41, став 2, од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 14.8.2013 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 
ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „BALKAN COUNTRIES 
COMBINED JOINT SPECIAL OPERATIONS FORCES 
EXERCISE –  EAGLE 2013” ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 
1. За учество во вежбовна активност, „Balkan 

countries combined joint special operations forces exercise 
– EAGLE 2013”, која ќе се одржи во Република Србија, 
во периодот од 20.10.2013 година до 26.10.2013 година, 
се испраќаат 16 (шеснаесет) припадници на Армијата 
на Република Македонија. 

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбов-
ната активност, во кои влегуваат сместувањето и исхра-
ната на учесниците се на товар на земјата домаќин, до-
дека трошоците за транспорт се на товар на Министерс-
твото за одбрана на Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност ги врши Министерството за од-
брана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5278/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2732.
Врз основа на член 29, став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ - 

ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКИ ОДМОРАЛИШТА

Член 1
Во Одлуката за продажба  на недвижни ствари - об-

јекти на детски одморалишта („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 129/2010), во член 1, став 1 
по зборовите Република Македонија се додаваат зборо-
вите „корисник Министерство за труд и социјална по-
литика.”

„Во точката 1 потточката 1.1. се менува и гласи: ”
„1.1. Детско одморалиште „ Мите Богоевски-Пре-

тор” запишано во имотен лист 409  КО Претор лоцира-
но на: 

- КП 607 , зграда 1, влез 1, ПО, број 1 со 98 м2,
- КП 607, зграда 2, влез 1, ПР, број 1 со 10 м2,

- КП 612 , зграда 1, влез 1, кат1,број 3 со 544 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 1, ПР, број 1 со 441 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 2, ПР, број 2 со 43 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 1, кат2, број 4 со 545 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 1, кат 3, број 5 со 546 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 1, ПО, број 1 со 446 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 1, кат 1, број 3 со 40 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 1, кат 2, број 4 со 40 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 1, кат 3, број 5 со 40 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 2, кат 1, број 3 со 40 м2,
- КП 612 , зграда 1, влез 1, ПР, број 1 со 66 м2,
- КП 612 , зграда 2, влез 1, ПР, број 1 со 556 м2,
- КП 612 , зграда 2, влез 1, ПР, број 1 со 295 м2”.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5356/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2733.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште („Службен весник на Република Македонија” 
бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 87/13) и член 25 
став 3 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за земјоделското земјиште („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.95/12), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 годи-
на, донесе

                                                                         
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА  УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ОТКУПНО ПРЕРАБОТУВАЧКИ 
ЦЕНТАР НА ОВОШЈЕ, ЗЕЛЕНЧУК И ШУМСКИ 
ПЛОДОВИ КО КАДИНО ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на откупно преработувачки центар на овошје, 
зеленчук и шумски плодови КО Кадино, општина 
Илинден.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5520/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2734.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013 и 87/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИ-
ТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ КО ГРАД

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Проект за инфраструктура за изградба на пречи-
стителна станица за отпадни води КО Град, општина 
Делчево. 

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5524/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

2735.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 87/13), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 14.8.2013 година, донесе     

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕ-
ЛЕФОНИЈА КАДИНО 2 КО КАДИНО ОПШТИНА 

ИЛИНДЕН

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на базна станица за мобилна телефонија Кади-
но 2 КО Кадино, општина Илинден.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 120м2, ги 
има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5525/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2736.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 87/13), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 14.8.2013 година, донесе                                                               

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ ВО КО

РАШЧЕ ОПШТИНА САРАЈ

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на угостителски објект во КО Рашче, општи-
на Сарај.
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Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5527/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2737.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013 и 87/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧ-
КА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА 
НА ОБЈЕКТ СО КЛАСА НА НАМЕНА Г4-СТОПАН-
СКИ КОМПЛЕКС - МАГАЦИН КО БАТИНЦИ 

ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со класа на намена Г4-стопански 
комплекс-магацин КО Батинци, општина Студеничани.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5528/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

2738.
Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 
95/2012, 79/2013 и 87/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14.8.2013 годи-
на, донесе

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕ-
НА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИ-
СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕ-
ЛЕФОНИЈА СКО 5215 КО АЈВАТОВЦИ ОПШТИНА 

ИЛИНДЕН

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на базна станица за мобилна телефонија СКО 
5215  КО Ајватовци, општина Илинден.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 40м², ги 
има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5566/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

2739.
Врз основа на члeн 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 83/13), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 14.8.2013 година, донесе 



19 август 2013 Бр. 115 - Стр. 13

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИJА ЗА 
ИЗГРАДБА  НА ,,БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИ-
ЦА СО ПРАТЕЧКА СОДРЖИНА”  КО  ОБРШАНИ

ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

Член 1
Со оваа  одлука се дава  согласност за  трајна  прена-

мена  на земјоделско  во  градежно земјиште за израбо-
тка на Државна урбанистичка планска документациjа за 
изградба на ,,Бензинска пумпна станица со пратечка со-
држина” KО Обршани, општина Кривогаштани.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 4822м2, ги 
има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-5568/1 Заменик на претседателот

14 август 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2740.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 87/13), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРА-
ЛА КО ЛУКОВИЦА, ОПШТИНА МАКЕДОНСКА 

КАМЕНИЦА

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на фотоволтаична централа во КО Луковица, 
општина Македонска Каменица.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-5571/1 Заменик на претседателот

14 август 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2741.
Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013 и 87/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА  УРБАНИ-
СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ПРОИЗВОДНО МАГАЦИНСКИ ДЕ-
ЛОВЕН ОБЈЕКТ КО ЧЕШИНОВО ОПШТИНА

ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на производно магацински деловен објект КО 
Чешиново,  општина Чешиново-Облешево.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-5572/1 Заменик на претседателот
14 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ

2742.
Врз основа на член 161 став 2 од Законот за вна-

трешни работи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 92/09, 35/10, 36/11, 158/11 и 114/12) мини-
стерот за внатрешни работи во согласност со министе-
рот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗДРА-
ВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБ-
НОСТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕ-
ТО КОЕ ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС ВО МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, НАЧИ-
НОТ НА НИВНО УТВРДУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА 
КОНТРОЛА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИ-
ЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ ИЛИ 
ГРАЃАНСКИ РАБОТИ И НА ОВЛАСТЕНИТЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРА-
РАЗУЗНАВАЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА РАБОТА 

НА ЗДРАВСТВЕНАТА КОМИСИЈА

Член 1
Во Правилникот за здравствените и психофизички-

те способности што треба да ги исполнува лицето кое 
заснова работен однос во Министерството за внатреш-
ни работи, начинот на нивно утврдување, начинот на 
контрола на здравствените и психофизичките способно-
сти на овластените службени лица за вршење стручни 
или граѓански работи и на овластените службени лица 
за безбедност и контраразузнавање, како и начинот на 
работа на здравствената комисија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.31/10),  членот 8 се менува 
и гласи:

„Овластените службени лица за вршење стручни и 
граѓански работи и овластените службени лица за без-
бедност и контраразузнавање без полициски овластува-
ња (во натамошниот текст:овластени службени лица) 
се подложуваат на редовни систематски прегледи нај-
малку на секои 24 месеци, со цел да се утврди дали се 
здравствено и психофизички способни да ги извршува-
ат посебните должности и овластувања.

За проверка на здравствено психофизичката и оп-
штата здравствена состојба, како и спроведувањето на 
редовните систематски прегледи за овластените служ-
бени лица за безбедност и контраразузнавање со поли-
циски овластувања соодветно  се применуваат одредби-
те од Законот за полиција и подзаконските прописи до-
несени врз основа на овој закон.“.

Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр.12.1-46396/1 Бр.08-6027/3
22 јули 2013 година 7 август 2013 година

Скопје Скопје

Министер Министер
за внатрешни работи, за здравство,

м-р Гордана Јанкулоска, с.р. Никола Тодоров, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

2743.
Врз основа на член 30-д став (2) од Законот за вино-

то („Службен весник на Република Македонија” бр. 
50/10, 53/11, 6/12, 23/13 и 106/13), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОКА-
ЖУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА УСЛОВИТЕ 

ЗА ПОВТОРЕН УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВИНО

Член 1
Со овој правилник се пропишува потребната доку-

ментација за докажување на исполнетоста на условите 
за повторен упис во Регистарот на производители на ви-
но од членот 30-д став (1) алинеји 2 и 3 на Законот за 
виното. 

Член 2
(1) Потребната документација за докажување на ис-

полнетоста на условите од член 1 на овој правилник е:
- уплатница или извод од банка за извршено плаќа-

ње согласно членот 30-д став (1) алинеја 2 од Законот 
за виното,

- уплатница или извод од банка за извршена испла-
та согласно членот 30-д став (1) алинеја 3 од Законот за 
виното, и



19 август 2013 Бр. 115 - Стр. 15

- табеларен преглед потпишан од одговорното лице 
на производителот на вино кој согласно документација-
та од став (1) алинеја 2 на овој член содржи податоци 
за лицата, поединечниот износ по лице на исплатениот 
главен долг, поединечниот износ по лице на пресмета-
ната казнена камата за соодветниот период, поедине-
чен износ по лице на исплатена казнена камата, вкупни-
от износ на исплатениот главен долг и вкупниот износ 
на исплатена казнена камата. 

(2) Документацијата од став (1) на овој член се до-
ставува во оригинал или копија заверена на нотар.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 29-17210/1 Министер за земјоделство,
13 август 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје Љупчо Димовски, с.р.
_________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА

2744.
Врз основа на член 22 став 4 од Законот за образова-

ние на возрасните („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.7/08, 17/11, 51/11 и 74/12), министерот за 
образование и наука, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈА НА УСТАНО-

ВИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ  ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ВОЗРАСНИТЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на вери-

фикација на установите и институциите за образование 
на возрасните (во натамошниот текст: установите или 
институциите).

Член 2
Барањето за верификација на установата или инсти-

туцијата се  поднесува до Министерството за образова-
ние и наука (во натамошниот текст: Министерството), 
преку Центарот за образование на возрасните (во ната-
мошниот текст: Центарот).

Кон барањето за верификација на установата или 
институцијата се доставуваат следните прилози во два 
примерока: 

- статут на установата или институцијата;
- доказ за регистрирана дејност – образование на во-

зрасни, издаден од Централен регистар на Република 
Македонија;

- елаборат на установата или институцијата;
- податоци за просторот, опремата, наставен кадар, 

доказ за сопствеништво/изнајмување и структура на 
просторот;

- решение за верифицирана програма од страна на 
Центарот и

- верифицираната посебна програма за образование 
на возрасните.

 Барањето за верификација на установата или инсти-
туцијата се печати на образец на хартија со бела боја со 
А4 формат, кој е даден во прилог и е составен дел на 
овој правилник.

Барањето за верификација на установата или инсти-
туцијата содржи: наслов „Барање за верификација на 
установата или институцијата за образование на возрас-
ни“, назив на установата или институцијата, име на по-
себната програма, назив на установата или институција-
та за образование на возрасните, телефонски број, е-ма-
ил адреса, адреса, општина, статус (вид на установа/ин-
ституција за образование на возрасни: државна, јавна, 
приватна, невладина и сл.), број на учесници во образо-
вание на возрасни (годишно), број на: постојано врабо-
тени наставници/обучувачи, хонорарно ангажирани на-
ставници/обучувачи,  стручни соработници, админи-
стративно-финансиски работници, одржувачи на хигие-
на, други работници, потребни докази за наставници-
те/обучувачи, договор за вршење на услуга, назив на ос-
новачот, седиште, број и датум на актот за основање, 
податоци за просторот за вршење на дејноста, подато-
ци за опремата, изјава од раководното лице, име и пре-
зиме на директорот и место за потпис и печат на уста-
новата или институцијата.

Член 3
Елаборат од член 2 став 2 алинеја 3 од овој правил-

ник содржи:
- визија на установата или институцијата;
- мисија на установата или институцијата;
- профил на установата или институцијата;
- примарна цел на образовната дејност на установа-

та или институцијата;
- специфични цели и начин на нивно постигнување;
- обврски на установата или институцијата и на на-

ставниците/обучувачите во постигнување на целите;
- вид и број на програми кои се спроведувале во 

установата или институцијата;
- вид и број на програми за образование на возрас-

ни кои се спроведуваат во установата или институција-
та;

- наставен кадар (постојано и хонорарно вработе-
ни);

- организација на наставата за образование на во-
зрасни;

- просторно-технички услови и опрема за реализаци-
ја на програмите за образование на возрасни;
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- исполнетост на законските регулативи за спроведу-
вање на образование на возрасни;

- органи на установата или институцијата за образо-
вание на возрасни, со внатрешна организација;

- управен одбор и
- раководење и управување со установата или инсти-

туцијата.

Член 4
Прилозите од член 2 став 2 алинеи  2, 5 и 6 од овој 

правилник се обезбедуваат и доставуваат од страна на 
Центарот до Министерството. 

Член 5
Установата или институцијата во едно барање за ве-

рификација може да достави документација за реализи-
рање на најмногу две посебни програми од иста стру-
ка/област.

Доколку се работи за посебни програми од различ-
на струка/област се доставуваат посебни барања за ве-
рификација одделно за секоја струка/област.

Член 6
Доколку доставеното барање за верификација и при-

лозите се некомплетни, Центарот бара дополнување на 
истите од старна на установата или институцијата која 
ги доставила. 

Установата или институцијата постапува по барање-
то за дополнување и повторно ја доставува комплетна-
та документацијата до Центарот, најдоцна 15 дена од 
приемот на барањето за дополнување.

Комлетната документација Центарот ја доставува 
до Министерството најдоцна 30 дена од приемот на ба-
рањето за верификација.

 
Член 7

Верификација на установи или институции кои реа-
лизираат програми за образование на возрасни врши 
Комисија за верификација (во натамошниот текст: Ко-
мисија) формирана од страна на министерот за образо-
вание и наука (во натамошниот текст: министерот).

Комисијата ја сочинуваат четири члена: по еден 
член од Министерството за образование и наука, Цента-
рот за стручно образование и обука, Центарот за обра-
зование на возрасните и Државниот просветен инспе-
кторат.

Претседател на Комисијата е членот од Министерст-
вото.

При утврдувањето на условите за верификација при-
суствува и претставник од подносителот на барањето 
за верификација од член 2 од овој правилник.

Член 8
Комисијата ја утврдува исполнетоста на условите за 

верификација на установата или институцијата преку 
непосреден увид.

При непосредниот увид, Комисијата врши оцена на 
исполнетоста на: 

- минималните технички и хигиенски услови по-
требни за реализирање на програма за образование на 
возрасни;

- просторните и материјални услови потребни за ре-
ализирање на програма за образование на возрасни;

- кадровските услови потребни за реализирање на 
програма за образование на возрасни.

Министерството за увидот во исполнетоста на усло-
вите за верификација ја информира установата или ин-
ституцијата најдоцна седум дена пред увидот.

Член 9
По извршениот увид, претседателот на Комисијата 

најдоцна седум дена од денот на увидот доставува изве-
штај до министерот за образование и наука за исполне-
тоста на условите за верификација на установата или 
институцијата кој содржи:

- мислење за исполнетоста на стандардите и усло-
вите за работа на установата или институцијата;

- евентуални  недостатоци во поглед на исполнето-
ста на стандардите и условите за работа на установата 
или институцијата. 

Член 10
Доставениот извештај од Комисијата може да биде 

позитивен, доколку установата или институцијата во 
целост ги исполнува условите за реализација на понуде-
ната програма за образование на возрасни.

Врз основа на позитивниот извештај од Комисијата, 
од страна на министерот се донесува решение за вери-
фикација на установа или институција.

Доставениот извештај од Комисијата може да биде 
негативен, доколку установата или институцијата не ги 
исполнува условите за реализација на понудената про-
грама за образование на возрасни.

Врз основа на негативниот извештај од Комисијата, 
од страна на министерот се донесува решение за одби-
вање на барањето за верификација на установа или ин-
ституција.

Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр.19-10886/1
6 август 2013 година Министер,

Скопје Спиро Ристовски, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2745.
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,  
7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа 
на член 10 став 2 и член 12-a од Правилникот за начин 
и време на запишување и бришење на акционерско 
друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на 
податоците и пристап на јавноста до Регистарот на ак-
ционерски друштва со посебни обврски за известување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата одржа-
на на ден 6.8.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 

РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА 
СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Друштвото Жито Караорман АД Кичево, кое е 
примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, 
СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со 
посебни обврски за известување. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.

Бр. УП 1 07-129 Комисија за хартии од вредност
6 август 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2746.
Врз основа на член 1 став 2, член 46 став 1 точка в) 

и став 2 и член 184 точка љ) од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013) и член 
218 од Законот за општа управна постапка („Службен 
весник на РМ“ број 38/20005, 110/2008 и 51/2011), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија, постапувајќи по барањето на Централниот депози-
тар за хартии од вредност АД Скопје број 03-4105 од 
23.7.2013 година, на седницата одржана на 6.8.2013 го-
дина, донесе 

ДЕЛУМНО  РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на точка 5 од Глава 1. Општи 
одредби од Тарифата на услугите што ги врши Централ-
ниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за 
учесниците во работата на Депозитарот и корисниците 
на неговите услуги број 02-4075/1 од 19.7.2013 година, 
донесена на седницата на Одборот на директори на 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скоп-
је, одржана на ден 19.7.2013 година.

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје да изврши преформулирање на 
одредбата од точка 5 од Глава 1. Општи одредби од Та-
рифата на услугите што ги врши Централниот депози-
тар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во 
работата на Депозитарот и корисниците на неговите ус-
луги и истата да гласи:

„Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје може да даде попусти и/или да изврши ослобо-
дување од плаќање на надоместоци согласно склучени 
договори со институции.”.

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

Бр. УП 1 08-121 Комисија за хартии од вредност
6 август 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

 
АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

ОДЗЕМЕН ИМОТ
2747.

Врз основа на член 1, 6 и 15 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08 и 
145/10), и во согласност со член 17 од Статутот на 
Агенцијата за управување со одземен имот, Управниот 
одбор на Агенцијата за управување со одземен имот на 
Република Македонија на седницата одржана на ден 
31.7.2013 година, го донесе следниот

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој Правилник се уредува начинот на постапу-

вање со конфискуваниот имот,имотната корист и одзе-
мените предмети во кривична и прекршочна постапка, 
неговото евидентирање, сместување, чување и предава-
ње, како и начинот на продажба на одземените предме-
ти,постапката на продажба со јавно наддавање, полага-
ње и уплаќање на цената во Буџетот на Република Ма-
кедонија и преземањето на предметите од страна на ку-
пувачот.

Вработените во Агенцијата за управување со одзе-
мен имот (во понатамошниот текст:Агенцијата) со кон-
фискуваниот имот, имотна корист и одземени предме-
ти се однесуваат како добри домаќини и совесни сто-
панственици.

Член 2
Одредени поими во овој Правилник го имаат след-

ното значење:
1. „Конечно одземени предмети и имот“ се подраз-

бираат предмети и имот кои се одземени во кривична и 
прекршочна постапка, за кои е завршена со правосилна 
одлука.
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2. „Привремено конфискуван имот, имотна корист 
и одземени предмети“ се подразбираат предмети, имот 
и имотна корист за кои се води кривична и прекршочна 
постапка и за чие одземање нема правосилна одлука.

3. „Јавни извршители на Агенцијата“ се лица врабо-
тени во Агенцијата кои го превземаат одземениот имот 
во кривична и прекршочна постапка и понатаму го сме-
стуваат и чуваат во некој од складовите на Агенцијата 
во Република Македонија и странство.

4. „Предавач на предметите” е овластеното лице од 
надлежната институција која ги одзела предметите, 
имотот и имотната корист.

2. ИЗВЕСТУВАЊЕ И ПРЕДАВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИТЕ 
ПРЕДМЕТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 3
Судот или друг државен орган кој донел конечна 

правосилна одлука или одлука за привремено одзема-
ње на имот, имотна корист или предмети веднаш ја 
известува Агенцијата и на истата и ги предава одзе-
мените предмети, конфискуваниот имот и имотната 
корист.

Член 4
Предавањето на имотот, имотната корист и одземе-

ните предмети, кога се работи за недвижност се преда-
ва на еден од извршителите на Агенцијата во местото 
каде што се наоѓа недвижноста, при што се составува 
записник за примопредавање, во 3 примерока, со кој се 
потврдува приемот на одземената недвижност и цело-
купната документација.

Предавањето на имотот, имотната корист и одземе-
ните предмети, кога не се работи за недвижност, по пра-
вило се врши во главниот магацин на Агенцијата во 
КПУ Идризово или во некој друг склад или магацин на 
Агенцијата, при што се составува записник за примо-
предавање, во 3 примерока, со кој се потврдува прие-
мот на одземените предмети и целокупната документа-
ција.

Постапувањето со одземениот недвижен имот од 
овој член се уредува со посебен Правилник за постапу-
вање со недвижен имот.

Записникот за примо-предавање на одземените 
предмети, имот и имотна корист е уреден со посебен 
Правилник за формата и содржината на образецот на за-
писникот за одземениот имот, имотна корист и одземе-
ните предмети на Агенцијата.

Член 5
За одземениот имот, имотната корист и одземените 

предмети се води евиденција. Начинот на водењето на 
евиденцијата е уредено со посебен Правилник за начи-
нот на водење евиденција на податоци за одземениот 
имот.

Член 6
Извршителите на Агенцијата по примањето на одзе-

мениот имот се должни да се однесуваат со истиот ка-
ко добри домаќини и добри стопанственици.

Раководителот на одделението за јавни извршители 
на Агенцијата врши контрола на начинот на чување и 
постапување со одземениот имот и предмети, и во слу-
чај да се утврди неправилност во постапувањето, вед-
наш да бидат преземени мерки за доведување на имо-
тот во правилна состојба, а доколку утврдената непра-
вилност е сторена со намера или со крајно невнимание 
раководителот е должен да поведе и соодветна постап-
ка против одговорните лица. 

Член 7
Доколку поради оправдани причини предавањето 

на конечно одземените предмети на Извршителот од 
Агенцијата не може да се изврши веднаш, истиот е дол-
жен телефонски или преку е-маил на институцијата ко-
ја го одзела предметот да ја извести дека не е во мож-
ност веднаш да ги превземе предметите и да му наложи 
на одговорното лице соодветно привремено да го чува 
имотот во нивните магацински складови.

Член 8
За преземање на одземените предмети со поголема 

тежина, или од специфична природа за специјален 
транспорт (опасни или запаливи материи, оружје, муни-
ција и експлозивен материјал, дрога, психотропни суп-
станци и прекурзори) за чие превземање ги нема по-
требните  транспортни средства, Агенцијата е должна 
веднаш да достави барање за овој вид услуга до овла-
стената транспортна фирма избрана со понуда согласно 
Законот за јавни набавки или ќе ги користи транспорт-
ните услуги на МВР.

Член 9
При преземањето на одземените предмети, еден од 

извршителите на Агенцијата (истиот кој се потпишал 
на записникот) одземените предмети и целокупната до-
кументација за истите ги прегледува, ги споредува по-
датоците од записникот и реалната состојба на одземе-
ните предмети.

                                                                                  
Член 10

При примо-предавањето на одземените предмети 
кои веќе се наогаат на чување во некој од складовите 
на институциите кои ги одземале во кривична и прекр-
шочна постапка пред да започнат со работа извршите-
лите на Агенцијата, се составува нов записник за прев-
земање на предметите,имотот и имотната корист од 
страна на извршителите на Агенцијата, и се проверува 
дали истите предмети,имот и имотна корист одговара-
ат на податоците од записникот кога првпат било извр-
шено примопредавање на предметите во складовите на 
надлежните институции од каде се преземаат.

Член 11
Доколку извршителите утврдат дека податоците 

при превземање на одземените предмети од складовите 
и магацините од член 13 како и фактичката состојба на 
предметите, имотот и имотната корист кои се превзема-
ат, не одговараат на податоците од првобитниот запис-
ник од член 10 со кој првпат било извршено примопре-
давање должни се да го известат Директорот на Агенци-
јата за да ја извести Владата на Република Македонија.

3. ПОСТАПУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
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Член 12
Агенцијата веднаш по предавањето на одземените 

предмети, имот и имотна корист врши проценка на нив-
ната пазарна вредност од страна на овластен процени-
тел при што може да користи услуги и од други овла-
стени проценители.

Откако ќе се изврши проценка на вредноста на имо-
тот истата се доставува до надлежниот орган, надлеж-
ниот Суд, Јавното Обвинителство, Државното право-
бранителство и лицето од кое е одземен имотот.

Член 13
Привремено одземените предмети од историска,на-

учна или уметничка вредност се фотографираат од стра-
на на извршителите и нивните фотографии се приложу-
ваат во досието за одземени предмети.

Одземените предмети од посебна, научна или умет-
ничка вредност, Агенцијата ги предава на чување во со-
одветна институција како национална установа Музеј 
на Македонија, Природно научен музеј, Архив на Ре-
публика Македонија, Универзитетска Библиотека 
Св.Климент Охридски или други надлежни установи за 
чување во зависност од видот на предметот, за што се 
составува записник.

Директорот на Агенцијата склучува Договор за чу-
вање на предметите со надлежната институција каде се 
предадени предметите од став 1 на овој член.

По правосилноста на одлуката со која се конфиску-
ваат предметите со одлука на Управниот Одбор и реше-
ние Директорот на Агенцијата ги отстапува без надоме-
сток на некоја од институциите во став 2 од овој член.

Член 14
На привременото одземени скапоцени камења, бла-

городни метали, денари, девизи им се утврдуваат кара-
ктеристики и квалитет од Народната банка за што се со-
ставува записник.

За одземените денари и девизи, покрај податоците 
од ставот 1 во записникот за одземени предмети поеди-
нечно се внесуваат апоени и сериски броеви.

Привремено одземените скапоцени камења,благо-
родни метали Агенцијата ги предава на чување на На-
родна Банка на Република Македонија за што се соста-
вува записник и Директорот на Агенцијата склучува 
Договор за чување на истите.

По правосилноста на одлуката Народната Банка на 
Република Македонија ги враќа на Агенцијата предме-
тите од став 1 на овој член.

1) Постапување со  одземените хартии од вредност
                                     

Член 15
Продажбата на акциите и уделите се врши врз осно-

ва  на одлука за продажба  на акции  односно удели до-
несена од страна на Управниот одбор  на АУОИ. 

Член 16
Акциите се продаваат по пат на јавна берзанска  ау-

кација, согласно со Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал и правилата за тргу-
вање на Македонска Берза. 

Член 17

Врз основа на одлуката за продажба на акции од 
член 15 на овој Правилник, АУОИ доставува предлог 
за продажба на акциите до Владата на Република Маке-
донија  за добивање на согласност за продажба.

По добиената согласност од ставот 1 на овој член, 
АУОИ ја спроведува продажбата на акциите.

Член 18
1) Продажбата на акциите по пат на јавна берзанска  

аукција  се објавува  во рок од 15 дена  до 30 дена  пред 
денот определен за јавна берзанска аукација, во најмал-
ку два дневни весника  што излегуваат на територијата 
на Република Македонија.

2) Објавата содржи:  
- назив и седиште  на друштвото; 
- основна главнина во друштвото;
- вредност на капиталот што се продава; 
- процентуално учество  на акциите на АУОИ во 

главнината  на друштвото; 
- прочетна продажна  цена на една акција;
- модел на продажба;
- начин на плаќање; 
- точниот датум на одржување на јавна берзанска  

аукација. 

Член 19
1) Доколку во последните 12 месеци пред денот на 

објавувањето на продажбата на акциите имало тргува-
ње на берзата, почетна цена  на акциите  на првата јав-
на берзанска аукација се утврдува  во висина на просеч-
ната цена постигната за таа акција во последните 12 ме-
сеци според податоците од Македонската берза, пред 
денот на донесувањето  на одлуката од членот 15 на 
овој Правилник. 

2) Доколку во последните 12 месеци пред денот на 
објавувањето на продажбата на акциите  немало тргува-
ње на берзата, почетната цена се утврдува во висина на 
номиналната вредност на акциите кои ќе се продаваат 
во пет последователни трговски дена. Доколку по први-
те пет трговски дена на берзанската аукција останат не-
продадени акциите, АУОИ може во наредните пет пос-
ледователни трговски дена  да ја намали цената на акци-
ите за 25% од номиналната вредност на акцијата, се до 
крајната нивна продажба.

                                                 
Член 20

Продажба на акциите  се врши според  моделот  „се 
или ништо“ при што акциите се продаваат во пакет  
преку трансакција или според моделот „на парче“ пре-
ку повеќе трансакции. 

Член 21
Продажбата и плаќањето на акциите се врши во го-

тово  во денари.

Член 22
Агенцијата за управување со одземен имот по при-

мањето на правосилната одлука за  одземање на удели 
го запишува истиот во Книгата на Удели и Трговскиот 
регистар. Одземениот удел се проценува од овластен 
проценител и се продава на јавно наддавање. 
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Постапката за продажба на уделите ќе се спроведе 
согласно член 47 став 2 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка и согласно чле-
новите за продажба на одземените предмети по пат на 
јавно наддавање пропишани во овој правилник.

 
Член 23

Управувањето со хартиите од вредност и уделите 
во смисла на членот 6 од Законот за управување со кон-
фискуван имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка, АУОИ го врши сог-
ласно законските прописи со кои се уредува начинот 
на управување со трговките друштва. 

2) Постапување со останатите одземени предмети

Член 24
Одземените наркотични дроги, психотропни суп-

станци и прекурзори се предаваат на чување во Мини-
стерството за внатрешни работи кое ги исполнува про-
пишаните услови за чување за што се составува запис-
ник каде и се вештачи истата.

Доколку судот донесе одлука за продажба одземени-
те наркотични дроги, психотропни супстанци и прекур-
зори Директорот на Агенцијата носи одлука за продаж-
ба со посебно одобрение од Министерство за здрав-
ство, за што се формира Комисија за продажба на нар-
котични дроги каде еден член  е претставник од Бирото 
за лекови кој го именува Директорот на Агенцијата.

Вештачената дрога се понудува на продажба на нај-
големите трговски друштва во Република Македонија 
регистрирани за промет и производство на лекови. Со 
најдодбриот понудувач однодно трговското друштво за 
промет и производство на лекови, Агенцијата склучува 
договор за продажба на одземената дрога, психотропни 
супстанци и прекурзори.

Член 25
Во случај кога надлежниот суд ќе донесе одлука за 

уништување на одземените дроги, психотропни суп-
станци и прекурзори Министерот за Правда формира 
Комисија за уништување составена од пет члена и 
тоа:претставник од Судот, Јавното Обвинителство,Ми-
нистерството за правда, Министерството за внатрешни 
работи и Агенцијата за управување со одземен имот.

Уништувањето на одземената дрога, психотропни 
супстанци и прекурзори се врши со палење во соодвет-
на депонија или институција која ги исполнува услови-
те пропишани со закон.

Член 26
Оружјето, муницијата и експлозивниот материјал 

поради немање услови за чување Аагенцијата ги преда-
ва на чување во Министерството за внатрешни работи 
и Министерството за одбрана.

Оружјето, муницијата и експлозивниот материјал 
се вештачи во Министерството за внатрешни работи и 
истото донесува одлука за уништување на неисправно-
то оружје за што се составува Комисијата за уништува-
ње од член 25 на овој Правилник.

Уништувањето на одземеното оружје, муниција и 
експлозивниот материјал се врши во топилница која по-
седува условите за уништување.

Исправното оружје, муниција и експлозивен матери-
јал се издвојува и може да се отстапи по барање на Ми-
нистерството за внатрешни работи, Министерството за 
одбрана, Армијата на Република Македонија, Управата 
за извршување санкции, Финансиска полиција, судска-
та полиција, или друг орган кој има право да користи 
оружје, со претходна согласност на Владата на Репуб-
лика Македонија.

Исправното оружје, муниција и експлозивен матери-
јал кое нема да се отстапи без надоместок како во овој 
член од овој Правилник се дава јавно наддавање на 
правни лица кои се занимаваат со промет на оружје и 
муниција на физички лица кои имаат одобрение за на-
бавување на оружје.

Член 27
Кога предмет на постапување според овој Правил-

ник се лесно расипливи одземени предмети, одземени 
предмети со ограничен рок на траење, храна, лекови, 
земјоделски и раноградинарски култури, живи живот-
ни, отпадоци и остатоци кои се продаваат на трговско 
друштво за собирање на отпад и слично, Агенцијата ќе 
постапува во итна постапка, а ќе постапува најдоцна во 
рок од 5 дена со истата.

Останатиот одземен имот кој не може да се прода-
де, ниту да се отстапи без надоместок поради здравстве-
ни, ветеринарни, безбедносни, фитосанитарни и други 
причини, како фалсификат тутунски, алкохолни и и 
други производи за кои не постои декларација задолжи-
телно се уништуваат.

4. ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ

Член 28
Продажбата на одземените предмети, имот и имот-

на корист согласно овој Правилник се спроведува по 
пат на јавно наддавање.

Член 29
Јавното наддавање на одземените предмети го спро-

ведува Комисијата за продажба назначена од страна на 
Директорот. Комисијата за продажба по пат на јавно 
наддавање има претседател и двајца членови од редови-
те на вработените во Агенцијата.

Член 30
Јавното наддавање се објавува со оглас во најмал-

ку еден дневен весник седум дена пред одржувањето 
на јавното наддавање, како и на Интернет страницата 
на Агенцијата каде што ќе се презентира и листа на де-
тален опис на предметите што се продаваат. Во огла-
сот за јавно наддавање мора да бидат наведени услови-
те на јавното наддавање, податоци за видот, количина-
та и состојбата на стоката, почетна цена, ден, време, и 
место на јавното наддавање, износ и начин на уплаќа-
ње на гаранција за учество на јавното наддавање како 
и ден, време и место кога и каде ќе биде овозможен 
преглед и увид на предметите кои се продаваат, како 
и списокот на предметите кои ќе се продаваат објавен 
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на интернет страницата на Агенцијата и во седиштето 
на Агенцијата. Агенцијата може да спроведе и еле-
ктронско јавно наддавање преку веб страницата на 
Агенцијата.

Член 31
На јавното наддавање на одземените предмети мо-

жат да учествуваат сите физички лица и правни лица.
На јавното наддавање не смеат да учествуваат лица 

вработени во Агенцијата или друго лице кое службено 
учествува во постапката за продажба,осуденото лице 
или лицето против кое се водела кривичната или прекр-
шочната постапка.

Кога предметот е купен од лице кое немало право 
да учествува на јавното наддавање истото нема правно 
дејствие и во тој случај внесената сума на купувачот не 
се враќа и се објавува ново јавно наддавање во пропи-
шан рок кој не смее да биде помал од 15 дена.

Член 32
Пред започнувањето на јавното наддавање понуду-

вачите мора да уплатат гаранција на сметката на Аген-
цијата за Управување со одземен имот или да прило-
жат банкарска гаранција со која се гарантира плаќање 
на гаранцијата и која изнесува 10% од почетната цена 
на одземениот предмет или одземените предмети кои 
планираат да ги купат.

Крајниот рок ден,месец,година и час за внесување 
на гаранцијата се внесува во огласот за јавното наддава-
ње.

На јавното наддавање учествува само понудувач кој 
ќе приложи доказ за уплатена гаранција.

Гаранцијата веднаш се враќа на учесниците на јав-
ното наддавање кои не успеале, најдоцна во рок од пет 
дена по завршувањето на јавното наддавање.

За враќањето на гаранцијата потребно е учесникот да 
поднесе барање за враќање на гаранцијата потпишано од 
учесникот кој присуствувал на јавното наддавање.

На учесникот на јавното наддавање кој го напу-
штил јавното наддавање пред истото да заврши или не-
основано не учествувал на јавното наддавање гаранци-
јата одноцно приложената банкарска гаранција не му 
се враќаат.

Учесникот кој што е прогласен за купувач не може 
да ја подигне гаранцијата и истата му се пресметува во 
вкупната вредност на купената стока.

Член 33
Предметите се продаваат во состојба такви какви 

што се во моментот на продажбата, и купувачот не мо-
же да приговара за недостатоците на купениот пред-
мет.

Одземените предмети се даваат на јавно наддавање 
со почетна цена којашто е еднаква со проценетата вред-
ност утврдена од страна на комисијата од член 12  на 
овој правилник.

Првото јавно наддавање смее да се спроведе докол-
ку учествуваат најмалку двајца понудувачи.

Член 34
Одземените предмети на јавното наддавање се про-

даваат на купувачот кој што понудил највисока цена.

Секое физичко или правно лице на јавното наддава-
ње може да учествува и преку полномошник, кој што 
треба да се легитимира со нотарско заверено уредно 
полномошно, во кое изрично ќе биде наведено овласту-
вањето за учествување на конкретното јавно наддавање 
од името и за сметка на властодавецот. Во тој случај 
наддавачот приложува до Комисијата оригинал полно-
мошно или нотарски заверена копија.

Ако првото јавно наддавање не успее ,се закажува 
второто кое може да се спроведе доколку учествуваат 
барем двајца понудувачи. Објавувањето на второто јав-
но наддавање мора да ги содржи истите податоци како 
првото,а во огласот треба да биде дополнително наведе-
но дека се работи за второ јавно наддавање.

Почетната цена на одземените предмети од првото 
јавно наддавање може да се намали најмногу до една 
четвртина од износот на проценетата вредност.

   
Член 35

Ако првото јавно наддавање било неуспешно би-
дејки немало понудувачи, комисијата издава одлука 
одземените предмети да се продадат по пат на приби-
рање на понуди, а не со закажување на второ јавно 
наддавање.

Во случај да се закаже второ јавно наддавање и ако 
и тоа е неуспешно,одземените предмети се продаваат 
по пат на прибирање на понуди или со непосреден дого-
вор.

Ако одземените предмети не се продадат согласно 
одредбите на овој правилник,истите се уништуваат или 
бесплатно се отстапуваат.

Член 36
Комисијата составува записник за текот на јавното 

наддавање.Во него се запишуваат податоците за одземе-
ните предмети, почетната цена,учесници на јавното 
наддавање,дадени понуди, постигната продажна цена и 
купувач.

Записникот за јавното наддавање го потпишуваат 
претседателот и членовите на комисијата, двете најдо-
бри понуди, купувачот, и присутните понудувачи. На 
записникот се прогласува купувачот односно победни-
кот од јавното наддавање.

Член 37
Записникот за јавното наддавање се истакнува на ог-

ласната табла на Агенцијата за управување со одземен 
имот, во рок од два дена по завршената продажба и мо-
ра да остане истакнат три дена. 

Член 38
Купувачот е должен веднаш по заклучувањето на 

јавното наддавање понудената цена да ја уплати на сме-
тка на Буџет на Република Македонија.Доколку купува-
чот не ја уплати цената во рок од петнаесет дена од зак-
лучувањето на јавното наддавање се смета дека купува-
чот се откажал од одземениот предмет и внесената га-
ранција од него служи за покривање на трошоците на 
јавното наддавање.
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Член 39
Кога првиот купувач нема да ја уплати понудената 

цена од датумот на јавното наддавање во предвидениот 
рок Комисијата составува записник со кој се прогласу-
ва вториот по ред купувач кој ја понудил следната нај-
висока цена која не смее да биде под утврдената проце-
нета вредност од страна на Агенцијата, за што го изве-
стува писмено вториот купувач.

Купувачот должен е во рок од три дена да ја уплати 
понудената цена во Буџетот на Република Македонија. 
Купувачот станува сопственик на купените предмети 
во моментот на уплаќање на цената на сметката на Бу-
џетот на Република Македонија.

                                                                                   
Член 40

Директорот на Агенцијата донесува решение за да-
вање на одземените предмети, имот на купувачот во 
рок од три дена по уплаќањето на цената на сметката 
на Буџетот на Република Македонија.

Решението за давање на предметот е и документ за 
продажба.Решението треба да содржи детален опис на 
предметот, цената по која е продаден, износот на увоз-
ните давачки пресметани од Царината доколку се рабо-
ти за странска стока, данок на додадена вредност за 
што купувачот треба да приложи доказ дека е платен 
данокот.

Член 41
Сопственоста врз одземените предмети поминува 

на купувачот од датумот на издавањето на решението. 
Купувачот е должен веднаш да го подигне предметот.

Трошоците кои се поврзани со транспорт на купени-
те предмети ги сноси купувачот.

Член 42
Трошоците кои се поврзани со транспорт, складира-

ње, продажба на одземени предмети, и други трошоци 
и трошоци за извршени услуги се подмируваат од пла-
тената откупна цена на тој предмет или друг предмет.

Член 43
За привремено одземените предмети согласно член 

20 од овој правилник, Судот или друг орган кој ги одзе-
ма предметите дава претходна согласност на Одлука на 
Управниот одбор на Агенцијата за продажба на одземе-
ните подвижни предмети доколку се намалува нивната 
вредност или трошоците за чување се несразмерно голе-
ми.

За привремено одземените предмети Управниот од-
бор итно донесува одлука за продажба на предметите 
според проценка на овластен проценител , за што Аген-
цијата за управување со одземен имот склучува Дого-
вор за продажба со купувачот кој понудил цена која не 
смее да биде пониска од проценетата пазарна вредност.

5. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 44
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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