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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1390. 
Врз основа на член 36 став (2) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), а во врска со членовите 
10 и 11 од Законот за ратификација на Рамковната спо-
годба меѓу Република Македонија застапувана од стра-
на на Владата на Република Македонија и Европската  
комисија  за постапките за спроведување на финансис-
ката помош од Унијата за Република Македонија во 
рамките на спроведувањето на помошта според Ин-
струментот за претпристапна помош (ИПА II) („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.99/2015), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 15.3.2016 година, донесе 
 

У Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ 
НА ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ ВО РАМКИТЕ 
НА СИСТЕМОТ ЗА ИНДИРЕКТНО УПРАВУВАЊЕ 
СО ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ 

(ИПА II) 
 

Член 1 
Предмет 

 
Со оваа уредба се утврдуваат меѓусебните односи 

на органите и структурите на системот за индиректно 
управување со Инструментот за претпристапна помош 
(ИПА II) (во натамошниот текст: ИПА II). 

 
Член 2 

Дефиниции 
 
Одделни изрази употребени во оваа уредба го има-

ат следното значење:  
1. „Метод на индиректно управување со ИПА II“ е 

метод на управување во рамките на кој Европската ко-
мисија доверува задачи за спроведување на одредени 
буџетски програми или акции од страна на Република 
Македонија, задржувајќи ја целокупната крајна одго-
ворност за општото спроведување на буџетот. 

2. „Систем за индиректно управување со ИПА II” е 
систем воспоставен во Република Македонија за спро-
ведување на програмите од ИПА II со метод на инди-
ректно управување. 

3. „Приоритетни области“ се главните области за 
соработка односно акциите финансирани со ИПА II по-
мошта и тоа: реформи во подготовка за членство во 
Унијата и сродни институции и градење на капаците-
тите; социо-економски и регионален развој; вработу-
вање, социјална политика, образование, унапредување 
на родовата еднаквост и развој на човечки ресурси; 
земјоделство и рурален развој и регионална и терито-
ријална соработка. 

4. „Рамковна спогодба“ е спогодба меѓу Република 
Македонија застапувана од страна на Владата на Ре-
публика Македонија и Европската комисија за поста-
пките за спроведување на финансиската помош од 
Унијата за Република Македонија во рамките на спро-
ведувањето на помошта според Инструментот за прет-
пристапна помош (ИПА II).  

5. „Секторски спогодби“ се спогодби кои уредуваат 
повеќе детали во врска со програмите за рурален развој 
во рамките на областа за земјоделство и рурален развој 
надополнувајќи ја Рамковната спогодба, кои меѓу дру-
гите аспекти, ќе утврдат мерки преку кои ќе се спрове-
де помошта.  

6. „Финансиска спогодба” е годишна или повеќего-
дишна спогодба склучена помеѓу Европската комисија 
и Владата на Република Македонија, за спроведување 
на финансиската помош на Унијата преку акција која 
спаѓа во рамките на опсегот на Регулативата за спрове-
дување на ИПА II.  

7. „Прирачник за внатрешни постапки за работа” е 
збир на правила и процедури со кои се дефинираат по-
стапките и начинот на работа на oрганите и структури-
те на системот за индиректно управување со ИПА II, со 
цел исполнување на функциите и задачите утврдени во 
Рамковната спогодба, Секторската спогодба и Финан-
сиските спогодби. 

8. „Контрактор“е правно или физичко лице кое со 
договорниот орган склучува договор за давање на ус-
луги, за набавка, за извршување на работи или договор 
за грант.  

9. „Оперативни структури” се сите оперативни 
структури воспоставени по одделна програма во рам-
ките на приоритетните области од ИПА II кои се упра-
вуваат преку системот за индиректно управување со 
ИПА II. 

10. „Оперативнa структурa за ИПА II” е оператив-
ната структура воспоставена по одделна програма во 
рамките на приоритетните области од ИПА II кои се 
управуваат преку системот за индиректно управување 
со ИПА II, освен оперативната структура за Програми-
те за рурален развој од приоритетната област од поли-
тиката за земјоделство и рурален развој од ИПА II.  

11. „Оперативна структура за ИПАРД II” е опера-
тивната структура воспоставена за Програмата за рура-
лен развој од приоритетната област од политиката за 
земјоделство и рурален развој од ИПА II која се упра-
вува преку системот за индиректно управување со 
ИПА II.  

12. „АФКОС” e Служба за координација на борба 
против измама воспоставена во рамки на Управата за 
финансиска полиција како орган во состав на Минис-
терството за финансии.  

 
Член 3 

Органи и структури на системот за индиректно  
управување со ИПА II 

 
(1) За целите на управување, контрола, супервизија, 

следење, евалуација, известување и внатрешна ревизи-
ја на ИПА II помошта се воспоставени следните органи 
на системот за индиректно управување со програмите 
од ИПА II: 

- Националниот ИПА координатор (во понатамош-
ниот текст НИПАК); 

- Националниот координатор за авторизација (во 
понатамошниот текст НАО); 

- Оперативни структури.  
(2) НАО воспоставува управувачка структура сос-

тавена од Националниот фонд и Одделение за под-
дршка на Националниот координатор за авторизација 
(НАО). 

(3) Ревизијата на ИПА II помошта ја врши Ревизор-
ското тело за ИПА, согласно Законот за ревизија на 
инструментот за претпристапна помош (ИПА). 

(4) Системот за управување и контрола со ИПА II 
помошта е составен од НИПАК, НАО, управувачката 
структура и оперативните структури. 

(5) Системот за внатрешна контрола со ИПА II по-
мошта е составен од управувачката структура и опера-
тивните структури. 

                                                                                                                                                                                          
Член 4 

Национален ИПА координатор (НИПАК) 
 
(1) НИПАК е орган во системот за индиректно уп-

равување со ИПА II, назначен од страна на Владата на 
Република Македонија.  
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(2) НИПАК  ги извршува функциите и одговорнос-
тите согласно Рамковната спогодба. 

(3) НИПАК во рамките на извршувањето на своите 
функции, ги користи капацитетите на Секретаријатот 
за европски прашања на Владата на Република Маке-
донија.   

(4) Секторот за координација на ЕУ фондови и дру-
га странска помош при Секретаријатот за европски 
прашања на Владата на Република Македонија ја из-
вршува функцијата на Секретаријат на НИПАК.   

(5) Секретаријатот на НИПАК подготвува Прирач-
ник за внатрешни постапки за работа на НИПАК во од-
нос на извршувањето на неговите функции за стратеш-
ко планирање, координација на програмирањето, сле-
дење на спроведувањето, евалуација и известување за 
помошта од ИПА II.  

(6) Прирачникот за внатрешни постапки за работа 
на НИПАК од став (5) на овој член, се донесува по 
претходно одобрување од НИПАК и претходна соглас-
ност од НАО.  

(7) НИПАК меѓусебните односи со НАО и раково-
дителите на оперативните структури ги уредува со пот-
пишување на меѓусебни договори за имплементација 
на ИПА II помошта во системот за индиректно управу-
вање со ИПА II.  

(8) НИПАК е одговорен да го информира НАО за 
сите промени во воспоставениот систем за внатрешна 
контрола во рамките на Секретаријатот на НИПАК. 

(9) НИПАК доставува Годишна изјава за управува-
ње и Збирен извештај за функционирањето на системот 
на управување и контрола во врска со неговите над-
лежности и обврски до НАО, најдоцна до 15 јануари 
секоја година. Збирниот извештај вклучува преглед на 
извештаите од внатрешната ревизија, ревизорското те-
ло и други релевантни тела за контрола, анализа на 
природата и обемот на грешки и идентификувани сла-
бости во системите, преземени или планирани корек-
тивни активности, како и следење на дадени наоди и 
препораки. 

(10) НИПАК е одговорен за координација на мерки-
те за обезбедување на поголема искористеност на рас-
положливите средства од ИПА помошта, а со тоа и по-
стигнување на целите утврдени со Програмите во рам-
ките на ИПА II.  

(11) Во конкретен случај на отсуство или спрече-
ност од работа на НИПАК, одредена конкретна работ-
на задача која не е во исклучителна надлежност на НИ-
ПАК, може да биде извршувана од државен службе-
ник, по претходно конкретно овластување од НИПАК, 
притоа НИПАК ја задржува крајната одговорност.  

 
Член 5 

Национален координатор за авторизација (НАО) 
 
(1) НАО е орган во системот за индиректно управу-

вање во ИПА II, назначен од страна на Владата на Ре-
публика Македонија.  

(2) НАО ги извршува функциите и одговорностите 
согласно Рамковната спогодба и Секторските спогодби 
кои произлегувaат од член 9 од Рамковната спогодба.  

(3) НАО во рамките на извршувањето на своите 
функции, ги користи капацитетите на Секторот за уп-
равување со средствата од инструментот за претприс-
тапна помош - ИПА во рамките на Министерството за 
финансии.   

(4) НАО доставува Годишна изјава за управување 
по одделна програма од ИПА II во однос на целосната 
одговорност за финансиското управување и законитос-
та и регуларноста на трансакциите, како и за одговор-
носта на функционирањето на системот на управување 
и внатрешна контрола до Европската комисија најдоц-
на до 15 февруари секоја година.  

(5) НАО во рок од триесет дена по влегувањето во 
сила на соодветната Финансиска спогодба доставува до 
Европската комисија и НИПАК план за набавка/финан-
сиски проекции за програмата односно акцијата која се 
спроведува со Финансиската спогодба. 

(6) НАО е одговорен веднаш да ја информира Ев-
ропската комисија за секоја значајна промена во однос 
на системот за управување и контрола со ИПА II, за ис-
питување и одобрување пред нејзиното спроведување.  

(7) НАО меѓусебните односи со НИПАК и раково-
дителите на оперативните структури ги уредува со пот-
пишување на меѓусебни договори за имплементација 
на ИПА II помошта во рамките на системот за инди-
ректно управување со ИПА II.  

(8) Во конкретен случај на отсуство или спреченост 
од работа на НАО, одредена конкретна работна задача 
која не е во исклучителна надлежност на НАО, може да 
биде извршувана од државен службеник, по претходно 
конкретно овластување од страна на министерот за фи-
нансии, притоа НАО ја задржува крајната одговорност. 

  
Член 6 

Исполнување на барањата за ефективен систем  
за внатрешна контрола 

 
(1) Органите и структурите во рамки на системот за 

индиректно управување со ИПА II, од член 3 од оваа 
уредба, треба да ги исполнуваат барањата за ефективен 
систем за внатрешна контрола во следните области: 

а) контролна средина; 
б) управување со ризици; 
в) контролни активности; 
г) информација и комуникација и 
д) активности за следење. 
(2) НАО, по доделување на правото за имплементи-

рање на буџетот од страна на Европската комисија е 
одговорен за континуирано следење на исполнувањето 
на барањата наведени во став (1) на овој член, од стра-
на на управувачката структура и оперативните струк-
тури. НАО во извршување на оваа одговорност е под-
држан од страна на Одделението за поддршка на Наци-
оналниот координатор за авторизација (НАО).  

(3) НАО врши супервизија врз работата на управу-
вачката структура и оперативните структури. Доколку 
НАО утврди слабости во системот на внатрешна кон-
трола, за тоа ги известува раководителот на управувач-
ката структура и раководителите на оперативните 
структури и дава препораки за преземање на соодветни 
корективни мерки за надминување на слабостите во 
системот на внатрешна контрола. 

(4) Во случај раководителот на управувачката 
структура и раководителите на оперативните структу-
ри да не ги спроведат препорачаните мерки, НАО за 
тоа го известува раководителот на субјектот каде што 
се воспоставени овие структури. Доколку и покрај тоа 
препорачаните мерки останат неспроведени, НАО за 
тоа ја информира Владата на Република Македонија и 
дава препораки за надминување на слабостите.  

(5) Во случај на непочитување односно неисполну-
вање на барањата од став (1) на овој член, НАО треба 
да ја информира Европската комисија и да достави ко-
пија до НИПАК без одлагање и е одговорен да преземе 
соодветни заштитни мерки во однос на извршените 
плаќања и склучените договори. 

(6) Во случаите од ставовите (2) и (3) од овој член, 
НАО може да спроведе и проверки односно верифика-
циски посети во рамките на oперативните структури, 
како и на лице место на спроведување на активностите 
од договорот. 

(7) Во случаите кога е суспендиран или прекинат 
делот од соодветната Финансиска спогодба од страна 
на Европската комисија поради непочитување односно 
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неисполнување на барањата за ефективен систем за 
внатрешна контрола, НАО, во координација со органи-
те и структурите  на системот за индиректно управува-
ње со ИПА II, донесува Акциски план со корективни 
мерки за надминување на слабостите во системот на 
внатрешна контрола согласно насоките од Европската 
комисија и го следи нивното исполнување од страна на 
управувачката и оперативните структури. 

(8) Управувачката и оперативните структури треба 
да ги спроведат мерките предвидени во Акцискиот 
план за надминување на слабостите во системот на 
внатрешна контрола согласно утврдените рокови и за 
истото го известуваат НАО. 

 
Член 7 

Управувачка структура 
 
(1) Секторот за управување со средствата од 

инструментот за претпристапна помош - ИПА во рам-
ките на Министерството за финансии ја извршува фун-
кцијата на управувачка структура.  

(2) Управувачката структура ги извршува функции-
те и одговорностите согласно Рамковната спогодба и 
Секторските спогодби кои произлегуваат од член 9 од 
Рамковната спогодба и за истите одговара пред НАО. 

(3) Управувачката структура е составена од Нацио-
нален фонд и Одделението за поддршка на Национал-
ниот координатор за авторизација (НАО) во рамките на 
Министерството за финансии. Задачите и одговорнос-
тите на Национален фонд и Одделението за поддршка 
на Националниот координатор за авторизација (НАО) 
се соодветно одвоени. 

(4) Национален фонд ги врши задачите од Анекс А 
Клаузула 3(3) од Рамковната Спогодба. и го поддржува 
НАО при извршување на неговите задачи во однос на 
управување на сметките и финансиските операции на 
ИПА II од Анекс А Клаузула 2(3) од Рамковната Спо-
годба. Одделението за поддршка на Националниот ко-
ординатор за авторизација (НАО) му помага на НАО во 
извршување на задачите од Анекс А, Клаузула 2(4) и 
Клаузула 2(5) од Рамковната спогодба.  

(5) Раководителот на управувачката структура ги 
организира и ги координира Националниот фонд и Од-
делението од став (3) од овој член и е одговорен за нав-
ремено, законито и квалитетно извршување на задачи-
те пред нивно одобрување од страна на НАО.  

(6) Управувачката структура подготвува Прирачник 
за внатрешни постапки за работа во однос на извршу-
вањето на задачите за управување со сметки и финан-
сиски операции и ефективно функционирање на систе-
мите за внатрешна контрола за имплементација на 
ИПА II.  

(7) Прирачникот за внатрешни постапки за работа 
од став (6) на овој член се донесува по претходно одоб-
рување од НАО и министерот за финансии. 

 
Член 8 

Оперативни структури 
 
(1) Оперативните структури се составени од инсти-

туција или група на институции кои ги извршуваат 
функциите и ги превземаат одговорностите согласно 
Рамковната спогодба.  

(2) Оперативната структура за ИПА II се формира 
за имплементација на одделна програма од ИПА II по-
мошта. 

(3) Оперативната структура за ИПА II на одделна 
програма од ИПА II помошта се формира од страна на 
Владата на Република Македонија. 

(4) Оперативната  структура за ИПА II  се состои 
од: 

- Секторот за централно финансирање и склучува-
ње на договори во рамките на Министерството за фи-
нансии во улога на  договорен орган и 

- ИПА структурата во рамките на институциите ко-
рисници на помошта од ИПА II согласно став (3) од 
овој член. 

(5) Оперативната структура за ИПА II е одговорна 
за подготовка, имплементација, информирање и видли-
вост, следење и известување и евалуација на програма-
та согласно принципите на сигурно финансиско упра-
вување. 

(6) Поделбата на функциите и одговорностите по-
меѓу институциите кои ја сочинуваат оперативната 
структура за ИПА II, нивните меѓусебни односи и од-
носите со НИПАК се утврдени со Оперативни дого-
вори. 

(7)  Оперативната структура за ИПАРД II се состои 
од: 

- Телото за управување воспоставено во Секторот 
за управување со средствата од ЕУ-ИПАРД во Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство кое е одговорно за ефективна имплементација на 
ИПАРД II програмата односно за подготовка и спрове-
дување на програмата, вклучувајќи и избор на мерки и 
нивен публицитет, координација, евалуација, следење 
и известување за програмата и 

- Агенцијата за финансиска поддршка во земјодел-
ството и руралниот развој (во понатамошниот текст 
ИПАРД Агенција) која е одговорна за публицитет, из-
бор на акции, како и авторизирање, контрола и сметко-
водство на обврски и плаќања и извршување на пла-
ќања. 

 
Член 9 

Раководител на оперативната структура за ИПА II 
 
(1) Раководител на оперативната структура за ИПА 

II е орган во системот за индиректно управување со 
ИПА II кој го назначува Владата на Република Македо-
нија и кој раководи со оперативната структура за ИПА 
II. 

(2) Раководителот на оперативната структура за 
ИПА II во рамките на извршувањето на своите фун-
кции ги користи капацитетите на Секторот за централ-
но финансирање и склучување на договори во рамките 
на Министерството за финансии.   

(3) Раководителот на оперативната структура за 
ИПА II по доделување на правото за имплементирање 
на буџетот од страна на Европска комисија е одговорен 
за континуирано следење на исполнувањето на барања-
та од член 6 став (1) на оваа уредба од страна на опера-
тивната структура за ИПА II и врши супервизија врз 
работата на оперативната структура за ИПА II. 

(4) При извршувањето на работите од став (3) на 
овој член, раководителот на оперативната структура за 
ИПА II може да спроведе проверка на лице место во 
институциите во рамките на оперативната структура за 
ИПА II и за тоа го известува НАО и НИПАК. 

(5) Доколку раководителот на оперативната струк-
тура за ИПА II утврди слабости во системот за управу-
вање и контрола, за тоа ги известува надлежните ИПА 
координатори и дава препораки за преземање на соод-
ветни корективни мерки за надминување на слабостите 
во системот за управување и контрола. 

(6) Во случај надлежниот ИПА координатор да не 
ги спроведе препорачаните мерки, раководителот на 
оперативната структура за ИПА II, кој е одговорен да 
преземе соодветни заштитни мерки во однос на из-
вршените плаќања и склучените договори, го известува 
министерот/раководителот на институцијата корисник 
и НАО без одлагање. 
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(7) Раководителот на оперативната структура за 
ИПА II доставува до НАО Годишна изјава за управува-
ње по одделна програма од ИПА II и Збирен извештај 
во однос на финансиското управување и законитоста и 
регуларноста на трошоците и функционирањето на 
системот на управување и контрола во врска со негови-
те надлежности и обврски, најдоцна до 15 јануари се-
која година. Збирниот извештај треба да содржи рези-
ме на извештаите од внатрешните ревизии, контро-
лите/проверките извршени од страна на раководителот 
на оперативната структура за ИПА II, контролите/про-
верките извршени од страна на управувачката сттрук-
тура, ревизорското тело и други релевантни тела за 
контрола, анализа на природата и обемот на грешки и 
идентификувани слабости во системите, преземените 
или планирани корективни активности, како и следење 
на дадените наоди и препораки. 

(8) Раководителот на оперативната структура за 
ИПА II е одговорен да го информира НАО за сите про-
мени во воспоставениот систем за внатрешна контрола 
во рамките на оперативната структура за ИПА II. 

(9) Раководителот на оперативната структура за 
ИПА II доставува план за набавка/финансиски проек-
ции за програмата односно акцијата која се спроведува 
во рамките на Финансиската спогодба до НАО, најдоц-
на 15 дена од денот на влегувањето во сила на соодвет-
ната Финансиска спогодба.  

(10) Раководителот на оперативната структура за 
ИПА II и надлежните ИПА координатори се одговорни 
за исполнување на активностите согласно роковите во 
планот за набавка/финансиските проекции. 

(11) При извршувањето на задачите, раководителот 
на оперативната структура за ИПА II е одговорен пред 
НАО. 

(12) Секторот за централно финансирање и склучу-
вање на договори подготвува Прирачник за внатрешни 
постапки за работа каде се опишуваат подетално поста-
пките за извршување на функциите согласно Рамковна-
та спогодба.  

(13) Прирачникот за внатрешни постапки за работа 
од став (12) од овој член се донесува по претходно 
одобрување од раководителот на оперативната струк-
тура за ИПА II, министерот за финансии и претходна 
согласност од НАО. 

(14) Во конкретен случај на отсуство или спрече-
ност од работа на раководителот на оперативната 
структура, одредена конкретна работна задача која не е 
во исклучителна надлежност на раководителот на опе-
ративната структура за ИПА II, може да биде извршу-
вана од државен службеник, по претходно конкретно 
овластување од министерот за финансии, притоа рако-
водителот на оперативната структура за ИПА II ја зад-
ржува крајната одговорност.  

 
Член 10 

ИПА Координатор 
 
(1) За ИПА Координатор се назначува лице од стра-

на на министерот/раководителот на институцијата ко-
рисник на помошта од ИПА II кој раководи со ИПА 
структурата воспоставена во Министерството/институ-
цијата корисник.   

(2) Министерот/раководителот на институцијата ко-
рисник на помошта од ИПА II и ИПА Координаторот 
во рамките на оперативната структура за ИПА II се од-
говорни за правилно и навремено извршување на зада-
чите утврдени во Оперативниот договор. 

(3) ИПА Координаторот за извршените задачи ут-
врдени во Оперативниот договор одговара пред рако-
водителот на оперативната структура за ИПА II.  

(4) ИПА Координаторот доставува Годишна изјава 
за управување и Збирен извештај за функционирањето 
на системот на управување и контрола во врска со не-

говите надлежности и обврски до раководителот на 
оперативната структура за ИПА II, најдоцна до 5 јануа-
ри секоја година. Збирниот извештај треба да содржи 
резиме на извештаите од внатрешните ревизии, контро-
лите/ проверките извршени од страна на управувачката 
структура, ревизорското тело и други релевантни тела 
за контрола, анализа на природата и обемот на грешки 
и идентификувани слабости во системите, преземените 
или планирани корективни активности, како и следење 
на дадените наоди и препораки. 

(5) ИПА Координаторот по доделување на правото 
за имплементирање на буџетот од страна на Европска-
та комисија е одговорен за континуирано следење на 
исполнувањето на барањата од член 6 став (1) на оваа 
уредба од страна на ИПА структурата.  

(6) ИПА Координаторот е одговорен да го инфор-
мира раководителот на оперативната структура за ИПА 
II за сите промени во воспоставениот систем за внат-
решна контрола во рамките на ИПА структурата. 

(7) Доколку ИПА Координаторот утврди слабости 
во функционирањето на ИПА структурата во рамките 
на својата институција корисник на помошта од ИПА 
II, за тоа го известува министерот/раководителот на 
својата институција корисник на помошта од ИПА II и 
раководителот на оперативната структура за ИПА II и е 
одговорен да преземе соодветни заштитни мерки во од-
нос на извршените плаќања и склучените договори во 
надлежност на својата институција корисник. 

(8) Министерот/раководителот на институцијата ко-
рисник и ИПА координаторот се одговорни за навреме-
но надминување на сите слабости идентификувани во 
ИПА структурата од својата институција корисник на 
помошта од ИПА II. 

(9) ИПА структурата подготвува Прирачник за 
внатрешни постапки за работа каде се опишуваат поде-
тално постапките за извршување на своите на функции 
и одговорности.  

(10) Прирачникот за внатрешни постапки за работа 
од став (9) од овој член се донесува по претходно одоб-
рување од ИПА координаторот, министерот/раководи-
телот на институцијата корисник на помошта од ИПА 
II и раководителот на оперативната структура и по 
претходна согласност од  НАО. 

 
Член 11 

Раководител на Тело за управување со ИПАРД 
 
(1) Раководителот на Телото за управување со 

ИПАРД е орган во системот за индиректно управување 
со ИПА II кој го назначува Владата на Република Ма-
кедонија и кој раководи со Телото за управување со 
Програмата за рурален развој од приоритетната област 
од политиката за земјоделство и рурален развој од 
ИПА II. 

(2) Раководителот на Телото за управување со 
ИПАРД ги користи капацитетите на Секторот за упра-
вување со средствата од ЕУ-ИПАРД во рамките на Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

(3) Раководителот на Телото за управување со 
ИПАРД по доделување на правото за имплементирање 
на буџетот од страна на Европската комисија е одгово-
рен за континуирано следење на исполнувањето на ба-
рањата наведени во член 6, став (1), точки а) и д) на 
оваа уредба од страна на Телото за управување со 
ИПАРД. 

(4) Раководителот на Телото за управување со 
ИПАРД доставува Годишна изјава за управување за 
функционирањето на системот на управување и кон-
трола во врска со неговите надлежности и обврски до 
НАО, најдоцна до 15 јануари секоја година. 
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(5) Раководителот на Телото за управување со 
ИПАРД поднесува редовни извештаи до НАО и НИ-
ПАК за спроведувањето на задачите и одговорностите 
на Телото за управување со ИПАРД. 

(6) Раководителот на Телото за управување со 
ИПАРД е одговорен да го информира НАО за сите 
промени во воспоставениот систем за внатрешна кон-
трола во Телото за управување со ИПАРД. 

(7) Раководителот на Телото за управување со 
ИПАРД подготвува Прирачник за внатрешни постапки 
за работа каде се опишуваат подетално постапките за 
извршување на функциите согласно Рамковната спо-
годба и Секторските спогодби кои произлегуваат од 
член 9 од Рамковната спогодба.   

(8) Прирачникот за внатрешни постапки за работа 
од став (7) од овој член се донесува по претходно одоб-
рување од раководителот на Телото за управување и 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, како и по претходна согласност од НАО. 

(9) Раководителот на Телото за управување со 
ИПАРД односите со НАО, НИПАК и ИПАРД Агенција 
ги уредува со потпишување на меѓусебни договори за 
имплементација на ИПАРД II помошта која се управу-
ва преку системот за индиректно управување со ИПА 
II.  

(10) Доколку раководителот на Телото за управува-
ње со ИПАРД утврди слабости во функционирањето на 
Телото за управување со ИПАРД за тоа го известува 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство и НАО и дава препораки за преземање на соодвет-
ни корективни мерки во зависност од утврдените сла-
бости. 

(11) Министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство заедно со раководителот на Телото за уп-
равување со ИПАРД се одговорни за навремено надми-
нување на сите слабости идентификувани во Телото за 
управување со ИПАРД и за функционирање на ефекти-
вен систем за внатрешна контрола согласно член 6 став 
(1) точки а) и д) на оваа уредба. 

 
Член 12 

Директор на ИПАРД Агенцијата 
 
(1) Директорот на ИПАРД Агенцијата е орган во 

системот за индиректно управување со ИПА II имену-
ван согласно Законот за основање на Агенција за фи-
нансиска поддршка во земјоделството и руралниот раз-
вој. 

(2) Директорот на ИПАРД Агенција по доделување 
на правото за имплементирање на буџетот од страна на 
Европската комисија е одговорен за континуирано сле-
дење на исполнувањето на барањата од член 6 став (1) 
на оваа уредба од ИПАРД Агенцијата. 

(3) Во случај на непочитување односно неисполну-
вање на барањата од член 6 став (1) на оваа уредба, ди-
ректорот на ИПАРД Агенцијата без одлагање го ин-
формира НАО и е одговорен за преземање на соодвет-
ни заштитни мерки во однос на извршените плаќања и 
склучените договори од ИПАРД II помошта. 

(4) Директорот на ИПАРД Агенцијата доставува 
Годишна изјава за управувањето и Збирен извештај за 
функционирањето на системот на управување и кон-
трола во врска со неговите надлежности и обврски до 
НАО, најдоцна до 15 јануари секоја година. Збирниот 
извештај треба да содржи резиме на извештаите од 
внатрешните ревизии, контролите/проверките изврше-
ни од страна на управувачката структура, ревизорското 
тело и други релевантни тела за контрола, анализа на 
природата и обемот на грешки и идентификувани сла-
бости во системите, преземените или планирани корек-
тивни активности, како и следење на дадените наоди и 
препораки. 

(5) Директорот на ИПАРД Агенцијата за својата ра-
бота и работењето на ИПАРД Агенцијата во врска со 
користењето на средства од ИПА доставува извештаи 
до НАО.  

(6) Директорот на ИПАРД Агенцијата е одговорен 
да го информира НАО за сите промени во воспоставе-
ниот систем за внатрешна контрола во ИПАРД 
Агенцијата. 

(7) ИПАРД Агенцијата подготвува Прирачник за 
внатрешни постапки за работа каде се опишуваат поде-
тално постапките за извршување на функциите соглас-
но Рамковната спогодба и Секторските спогодби кои 
произлегуваат од член 9 од Рамковната спогодба.   

(8) Прирачникот за внатрешни постапки за работа 
од став (7) од овој член се донесува по претходно одоб-
рување од директорот на ИПАРД Агенцијата и по 
претходна согласност од НАО. 

(9) Директорот на ИПАРД Агенцијата односите со 
НАО, НИПАК и Телото за управување со ИПАРД ги 
уредува со потпишување на меѓусебни договори за им-
плементација на ИПАРД II помошта која се управува 
преку системот за индиректно управување со ИПА. 

 
Член 13 

Заштита на финансиските интереси на ЕУ 
 
(1) Органите и структурите во рамки на системот за 

индиректно управување со ИПА II од член 3 на оваа 
уредба, треба да обезбедат ефективен систем за спречу-
вање, откривање и известување на неправилностите, 
како и преземање на корективни мерки во рамките на 
своите надлежности. 

(2) НАО за извршување на функциите во однос на 
спречување, откривање, известување и вршење на ис-
трага на неправилностите соработува со АФКОС во 
рамките на Управата за финансиска полиција.  

(3) НАО во соработка со АФКОС воспоставува 
ефективни и сразмерни мерки против измама земајќи 
ги во предвид идентификуваните ризици во однос на 
спроведувањето на ИПА II помошта. 

(4) НАО ја известува Европската комисија и АФ-
КОС за сите случаи на неправилности и сомнежи за из-
мама кои се предмет на административни или судски 
постапки, како и за текот на постапките во согласност 
со Рамковната спогодба. 

(5) Во случај на грешка или неправилност со фи-
нансиски последици предизвикана од страна на кон-
тракторот, раководителот на оперативната структура за 
ИПА II и директорот на ИПАРД Агенцијата треба да 
обезбедат поврат на средства од страна на контракто-
рот на сметките на Националниот фонд.  

(6) Во случај на грешка или неправилност со фи-
нансиски последици предизвикана од страна на инсти-
туцијата корисник на помошта од ИПА II, ИПА Ко-
ординаторот и министерот/раководителот на институ-
цијата корисник на помошта од ИПА II се одговорни 
да обезбедат поврат на средства од својот буџет.  

(7) НАО ја има крајната одговорност да го обезбеди 
повратот на средства на сметките на Европската коми-
сија согласно членовите 41, 42 и 51 од Рамковната спо-
годба. 

 
Член 14 

Комитети за следење 
 
(1) ИПА Комитетот за следење е тело одговорно за 

следење на спроведувањето на ИПА помошта согласно 
Рамковната спогодба.  

(2) Со Комитетот од став (1) на овој член заеднички 
претседаваат претставници на Европската комисија и 
НИПАК, а Секретаријатот на НИПАК ги извршува ра-
ботите на Секретаријат на Комитетот и ги подготвува и 



 Стр. 8 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 

доставува сите материјали кои се донесуваат односно 
разгледуваат на состаноците на Комитетот во соработ-
ка со раководителите на оперативните структури.   

(3) НИПАК подготвува правила за работење на Ко-
митетот од став (1) на овој член во соработка со Европ-
ската комисија и НАО, кои се одобруваат од страна на 
Комитетот. 

(4) НИПАК воспоставува Секторски комитети за 
следење на одделните приоритетни области/програми 
согласно Рамковната спогодба во рок од 180 дена од 
денот на влегувањето во сила на првата Финансиска 
спогодба за одделната приоритетна област/програма во 
рамките на системот за индиректно управување со 
ИПА II. Секретаријатот на НИПАК треба да обезбеди 
континуитет на Секторските комитети за следење на 
одделни приоритетни области/програми со постојните 
Комитети воспоставени во рамките на ИПА I.    

(5) НИПАК подготвува правила за работење на се-
кој од Секторските комитети од став (4) на овој член во 
соработка со Европската комисија и соодветната опе-
ративна структура, кои се одобруваат од страна на се-
кој од Секторските комитети. 

(6) Со Секторските комитети од став (4) на овој 
член претседава НИПАК, а Секретаријатот на НИПАК 
ја извршува функцијата на Секретаријат на Секторски-
от комитет од став (4) на овој член и ги подготвува и 
доставува сите материјали во соработка со раководите-
лот на оперативната структура за ИПА II, кои се доне-
суваат односно разгледуваат на состаноците на Сектор-
скиот комитет.   

(7) За областа земјоделство и рурален развој, ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
воспоставува Комитет за следење на ИПАРД Програ-
мата, а Телото за управување со ИПАРД ја извршува 
функцијата на Секретаријат на Комитетот за следење 
на ИПАРД Програмата кој ги подготвува и доставува 
сите материјали кои се донесуваат односно разгледува-
ат на состаноците на  Комитетот и се грижи за навре-
мено спроведување на насоките и одлуките кои произ-
легуваат од работата на Комитетот за следење на 
ИПАРД Програмата.  

(8) Раководителот на Телото за управување со 
ИПАРД подготвува деловник за работење на Комите-
тот за следење на ИПАРД Програмата од став (7) на 
овој член во соработка со Европската комисија, кој се 
одобрува од Комитетот за следење на ИПАРД Програ-
мата. 

(9) За целите на работењето на ИПА Комитетот за 
следење и Секторските комитети за следење, управу-
вачката и соодветната оперативна структура ги обезбе-
дуваат сите неопходни податоци и извештаи од својот 
делокруг на работа, а за потребите на спроведувањето 
на ИПА помошта. 

 
Член 15 

Надзор, контрола и ревизија 
 
(1) Системот за управување и контрола со ИПА II 

помошта е предмет на супервизија, контрола и ревизија 
од страна на Европската комисија, Европската канцела-
рија против финансиски измами (ОЛАФ) и Европскиот 
суд на ревизори.  

(2) Системот за управување и контрола со ИПА II 
помошта е предмет на ревизија од страна на Ревизор-
ско тело. 

(3) Системот за внатрешна контрола со ИПА II по-
мошта е предмет на супервизија од страна на НАО. 

(4) НИПАК, НАО, управувачката структура и опе-
ративните структури како органи во рамки на системот 
за индиректно управување со ИПА II се одговорни за 
постапување и преземање на сите корективни мерки по 

однос на наодите и  препораките дадени како резултат 
на спроведените контрола и ревизија од страна на инс-
титуциите од ставовите (1) и (2) на овој член.  

(5) Управувачката структура и оперативните струк-
тури како органи во рамките на системот за внатрешна 
контрола со ИПА II помошта се одговорни за постапу-
вање по однос на препораките дадени како резултат на 
супервизијата извршена од НАО.  

(6) НИПАК, НАО, управувачката структура и опе-
ративните структури се одговорни да им ги обезбедат 
сите потребни информации и документи како и да ги 
преземат сите соодветни мерки за да ја олеснат работа-
та на лицата кои имаат насоки за спроведување на ре-
визии и контроли. 

 
Член 16 

Внатрешна ревизија 
 
(1) Органите и структурите во рамки на системот за 

индиректно управување со ИПА II, согласно член 3 на 
оваа уредба се предмет на внатрешна ревизија согласно 
Законот за јавна внатрешна финансиска контрола. 

(2) Министерот/раководителот на институцијата ко-
рисник е одговорен за обезбедување на внатрешна ре-
визија на ИПА структурата и/или на акциите кои се во 
надлежност на истата. 

(3) Внатрешна ревизија на ИПА структурата и/или 
на проектите кои се во надлежност на истата се спрове-
дува најмалку еднаш годишно, согласно годишниот 
план кој го одобрува министерот/раководителот на 
институцијата корисник. 

(4) НИПАК, НАО, раководителите на управувачка-
та структура и оперативните структури и минис-
трите/раководителите на институциите корисници тре-
ба да ги спроведат препораките наведени во извештајот 
од спроведената внатрешна ревизија. 

(5) За прогресот во реализација на препораките од 
внатрешна ревизија спроведени во оперативните струк-
тури, раководителите на оперативните структури го 
информираат НАО. 

(6) За прогресот во реализација на препораките од 
внатрешна ревизија во ИПА структурата во рамките на 
институциите корисници на помошта од ИПА II, ИПА 
координаторите го информираат раководителот на опе-
ративната структура за ИПА II.  

 
Член 17 

Административни капацитети на системот  
за управување и контрола со ИПА II помошта 
   
(1) НИПАК, управувачката структура и оператив-

ните структури секоја година подготвуваат Анализа за 
обем на работа во која се прикажува оптималниот број 
на вработени. 

(2) Анализата за обем на работа, планот за вработу-
вање и планот за замена на НИПАК, управувачката 
структура и оперативните структури се доставуваат до 
НАО. ИПА Координаторите копија од Анализата за 
обем на работа доставуваат и до раководителот на опе-
ративната структура за ИПА II. 

(3) НАО ги следи капацитетите на НИПАК, управу-
вачката и оперативните структури. 

(4) Во однос на оперативната структура за ИПА II, 
ИПА Координаторите и раководителот на ЦФЦД дос-
тавуваат информација до НАО за секоја настаната про-
мена во кадарот во рамките на своите надлежности, во 
врска со нови вработувања, прераспределба на врабо-
тени или заминување на вработен од структурата. ИПА 
Координаторите копија од информацијата за настана-
тата промена во кадарот доставуваат и до раководите-
лот на оперативната структура за ИПА II. 
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(5) Во однос на оперативната структура за ИПАРД 
II, директорот на ИПАРД Агенцијата и раководителот 
на Телото за управување со ИПАРД доставуваат ин-
формација до НАО за секоја промена во кадарот во 
рамките на своите надлежности, во врска со нови вра-
ботувања, прераспределба на вработени или заминува-
ње на вработен од структурата. 

 
Член 18 

Размена на информации 
 
Органите и структурите во рамки на системот за 

индиректно управување со ИПА II согласно член 3 на 
оваа уредба, треба да обезбедат ефективен систем за 
размена на информации, вклучувајќи електронски внес 
на податоци во рамките на воспоставениот систем за 
управување со информации (MIS – Management 
Information System) и други електронски системи за 
размена на информации. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 19 

(1) Органите и структурите на системот за индирек-
тно управување со ИПА II воспоставени во Министер-
ството за финансии своите функции и одговорности ги 
вршат во рамките на овластувањата од министерот за 
финансии.  

(2) Органите и структурите на системот за индирек-
тно управување со ИПА II воспоставени во Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
своите функции и одговорности ги вршат во рамките 
на овластувањата од министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

(3) Органите и структурите на системот за индирек-
тно управување со ИПА II воспоставени во Министер-
ството/ институцијата корисник на ИПА II своите фун-
кции и одговорности ги вршат во рамките на овласту-
вањата од министерот/раководителот на институцијата 
корисник.  

 
Член 20 

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

 
Бр. 42-11321/1-15 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1391. 
Врз основа на член 18 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Акционерското друштво за из-
градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката - Скопје, како 
правен следбеник на Јавното претпријатие за стопани-
сување со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија, му престанува правото на користење на нед-
вижна ствар - станбена зграда - стан, запишан во Имо-
тен лист бр.40309, кој се наоѓа на КП 611, за КО Кисе-
ла Вода 2, сопственост на Република Македонија и тоа: 

-  Зграда бр.1, КП 611, за КО Кисела Вода 2, намена 
на зграда – станбена зграда - стан, влез 1, кат - ПР, 
бр.1, во површина од 23 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-1330/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1392. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15) и член 42 од Законот за рибарство и аквакул-
тура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  116/14, 154/15, 
193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИ-
ЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕК-
РЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ГРАДЧЕ“  

 
Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рекреа-
тивната зона „Акумулација Градче“ за организирање 
рекреативен риболов се овозможува организирање на 
рекреативен риболов на рекреативната зона за која се 
предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на рекреативната зона „Акумулација Градче“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесијата е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на рекреативната зона „Акумулација 
Градче“ која ја опфаќа целата површина на акумулаци-
јата. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе успее да ги задоволи условите содржани 
во тендерската документација и јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 150 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Македонија на 
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство формира Комисија за спроведување на 
постапката во рок од 15 дена од влегувањето во сила на 
оваа одлука. 
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Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Ма-
кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-
јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно За-
конот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-1786/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1393. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15) и член 42 од Законот за рибарство и аквакул-
тура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  116/14, 154/15, 
193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 
РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ЛИПКОВО“  

 
Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рекреа-
тивната зона „Акумулација Липково“ за организирање 
рекреативен риболов се овозможува организирање на 
рекреативен риболов на рекреативната зона за која се 
предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на рекреативната зона „Акумулација Лип-
ково“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на рекреативната зона „Акумулација Лип-
ково“ која ја опфаќа целата површина на акумулаци-
јата, делот на Липковска река кој се наоѓа помеѓу бра-
ната Глажња и вливот во акумулацијата Липково, како 
и малата акумулација на овој дел од реката. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе успее да ги задоволи условите содржани 
во тендерската документација и јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 150 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Македонија на 
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство формира Комисија за спроведување на 
постапката во рок од 15 дена од влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Ма-
кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-
јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно За-
конот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-1786/2 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1394. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15) и член 42 од Законот за рибарство и аквакул-
тура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  116/14, 154/15, 
193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 15.3.2016 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 
РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ГЛАЖЊА“  

 
Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рекреа-
тивната зона „Акумулација Глажња“ за организирање 
рекреативен риболов се овозможува организирање на 
рекреативен риболов на рекреативната зона за која се 
предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-
дели концесија на рибите за организирање рекреативен 
риболов на рекреативната зона „Акумулација Глажња“. 
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Член 2 
Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесијата е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на рекреативната зона „Акумулација 
Глажња“ која ја опфаќа целата површина на акумула-
цијата. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе успее да ги задоволи условите содржани 
во тендерската документација и јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 150 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Македонија на 
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство формира Комисија за спроведување на 
постапката во рок од 15 дена од влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Ма-
кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-
јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно За-
конот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-1786/3 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1395. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15) и член 42 од Законот за рибарство и аквакул-
тура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  116/14, 154/15, 
193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 
РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА МАТКА“ 

 
Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рекреа-
тивната зона „Акумулација Матка“ за организирање 
рекреативен риболов се овозможува организирање на 
рекреативен риболов на рекреативната зона за која се 
предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доде-
лена концесијата е забранет за риболов, потребно е 
да се додели концесија на рибите за организирање 
рекреативен риболов на рекреативната зона „Акуму-
лација Матка“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за организирање рекреативен 
риболов, односно овозможување на вршење заштита и 
користење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 
организирање на рекреативен риболов за период од 
шест години на рекреативната зона „Акумулација 
Матка“ која ја опфаќа целата површина на акумулаци-
јата и делот на реката Треска кој се наоѓа меѓу браната 
Св. Петка и вливот во акумулацијата Матка. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-
рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-
вачот што ќе успее да ги задоволи условите содржани 
во тендерската документација и јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 150 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Македонија на 
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство формира Комисија за спроведување на 
постапката во рок од 15 дена од влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Ма-
кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-
јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно За-
конот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  
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Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-1786/4 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1396. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана 15.3.2016 го-
дина, донесе 

                                                                               
ОДЛУКА 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-
ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГА-
ДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ГЛУВО/БРАЗДА  

ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија КО Глуво/Бразда, општина Чучер Сандево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-1787/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1397. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА  ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА  

- СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
   
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Универзитетска клиника за државна карди-
охирургија –  Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за државна кардиохирургија – Скопје, со 
кој се уредуваат  правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1804/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1398. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 
153/15) Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛ-
НА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Завод за физикална медицина и рехабилита-
ција – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Завод за фи-
зикална медицина и рехабилитација – Скопје, со кој се 
уредуваат  правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1806/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1399. 
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15 и 39/16) и член 17 став (3) од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ  

ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

Член 1 
Концесиите за детални геолошки истражувања на 

минерални суровини се доделуваат во функција на 
вршење на детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини на локалитетите за кои се предлага до-
делување.  

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини 
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се 
работи за истражување на минерални суровини,  пот-
ребно е да се доделат под концесија минералните суро-
вини определени со оваа одлука.  

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесиите за 
детални геолошки истражувања се создавање на усло-
ви за рамномерно истражување на минералните суро-
вини и создавање услови за нивна експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на концесиите е вршење на детални гео-
лошки истражувања на  минерални суровини на след-
ните локалитети: 

- локалитет „Паранива“ општина Велес за минерал-
на суровина – глина; 

- локалитет „Орловац“ с.Кечевце и с.Зубовце оп-
штина Куманово за минерална суровина – кварц; 

- локалитет „Турско Рударе“ општина  Чешиново - 
Облешево, општина Кочани и општина Пробиштип за 
металични минерални суровини; 

- локалитет „с.Шупли Kамен“ општина Куманово 
за минерална суровина -песок и чакал и 

- локалитет „Дрвош“ општина Босилово за мине-
рална суровина-фелспад. 

Концесиите за детални геолошки истражувања од 
став 1 од овој член се доделуваат поодделно. 

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе 
се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задово-
лат условите содржани во тендерската документација и 
јавниот повик. 
 

Член 4 
Постапката за доделување на концесиите за детал-

ни геолошки истражувања на минерални суровини ќе 
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска 
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на 
Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесии за детални геолошки истражувања, Влада-
та на Република Македонија на предлог на министерот 
за економија формира Комисија за спроведување на 
постапката во рок од 60 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. Тендерската документација 
на предлог на министерот за економија се доставува до 
Владата на Република Македонија на одобрување. 

По одобрување на тендерската документација за доде-
лување на концесии за детални геолошки истражувања на 
минерални суровини, Комисијата од став 2 на овој член 
во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно 
Законот за концесии и јавно приватно партнерство. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-1836/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1400. 
Врз основа на член 3, а во врска со член 2 став 2 од 

Законот за сметање на времето („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.17/96 и 16/97) и член 36 
став (3) од Законот за Владата на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/00,12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 
51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на15.3.2016 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО И 
ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО НА 
ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2016 ГОДИНА 

 
1. Летното сметање на времето во 2016 година за-

почнува на 27 март во 02h 00min 00s така што со по-
местување за еден час нанапред времето во 02h 00 min 
00 s се смета како 03h 00min 00s. 

2. Летното сметање на времето во 2016 година се 
завршува на 30 октомври во 03h  00min 00s, така што 
со поместување за еден час наназад времето во 03h 
00min 00s се смета како 02h 00 min 00 s. 

3. Часот кој на 30 октомври 2016 година, поради по-
местувањето за еден час наназад се појавува двапати 
помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува – 
првиот пат како час 2А,  а вториот пат како час 2Б. 

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

 
Бр. 42-1855/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1401. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на  Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА  ЈАВНАТА  
ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

ВИНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар, и тоа:  
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- патничко моторно возило марка OPEL Astra kupe, 
број на шасија WOLOTGF07YB006035, регистарска оз-
нака TSVQ226, година на производство 2000, работна 
зафатнина  на моторот 1360см3, сила на моторот 73 
kW/ks, боја на каросеријата  сива/07.  

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава  
на трајно користење, без надомест на Јавната здрав-
ствена установа -  Здравствен дом  Виница. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа - Здравствен 
дом Виница, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар   од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1899/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1402. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна спостве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,  
106/15 и 153/15), Владата на  Република Македонија, 
на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА  ЈАВНАТА  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар, и тоа:  

- патничко моторно возило марка Фолксваген Вен-
то 1.9 TDI, број на шасија WVWZZZ1HZWW130268, 
регистарска ознака KU-3942-AB, година на производ-
ство 1998, работна зафатнина  на моторот 1900см3, бо-
ја на каросеријата  бела/01.  

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава  
на трајно користење, без надомест на Јавната здрав-
ствена установа -  Здравствен дом  Велес. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа - Здравствен 
дом Велес, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1902/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1403. 
Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен 

долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, 
донесе      

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ГОСТИВАР 
СО ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ КОМЕРЦИЈАЛНА  

БАНКА АД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Општина Гостивар се задолжува кај Комерцијална 

банка АД Скопје со долгорочен кредит во износ од 
382.000,00 евра во денарска противвредност пресмета-
на по среден курс од индикативната курсна листа на 
Народна банка на Република Македонија на денот на 
користење на кредитот, но не повеќе од 23.600.000,00 
денари, за реализација на Проектот: “Изградба на Мост 
на Река Вардар во општина Гостивар”. 

 
Член 2 

Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на 
оваа одлука општина Гостивар ќе ги користи под след-
ните услови: 

- каматна стапка: фиксна каматна стапка во висина 
од 6,50% на годишно ниво, декурзивно;  

- рок на отплата: до десет години, со вклучен грејс 
период; 

-  грејс период: до една година; 
- отплата на кредитот: во 108 еднакви месечни рати, 

од кои првата рата достасува за плаќање 1 месец по 
ставање на кредитот во отплата, а по истекот на грејс 
периодот; 

- надомест во висина од 0,5% од износот на одобре-
ниот кредит за водење на аранжман по долгорочен кре-
дит еднократно;  

- надомест во висина од 0,5% од износот на иско-
ристените средства, за секое користење, согласно ин-
терните акти на Банката, но не повеќе од 150.000 дена-
ри и 

- предвремената отплата на кредитот во целост или 
делумно е без надомест. 

 
Член 3 

Условите и начинот на користење на кредитот, како 
и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од 
истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се 
склучи помеѓу општина Гостивар и Комерцијална бан-
ка АД Скопје. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1947/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1404. 
Врз основа на член 13 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕДВИЖНИ 

СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на општина Битола и се пренесуваат 

во сопственост недвижни ствари – објекти со вкупна 
површина од 1.970м2, кои се наоѓаат на улица „М. 
Тито“, на КП бр. 16702/1, КО Битола 3, запишани во 
Имотен лист бр. 10303, сопственост на Република Ма-
кедонија и тоа: 

- зграда бр.1, намена на зграда: лоѓии, балкони и те-
раси, влез 1, кат 1, со површина од 46 м2; 

- зграда бр.1, намена на зграда: згради во останато 
стопанство, влез 1, кат 1, со површина од 434 м2; 

- зграда бр.1, намена на зграда: згради во останато 
стопанство, влез 1, кат МА1, со површина од 133 м2; 

- зграда бр.1, намена на зграда: згради во останато 
стопанство, влез 1, кат МА2, со површина од 143 м2; 

- зграда бр.1, намена на зграда: помошни просто-
рии, влез 1, кат ПО, со површина од 209 м2; 

- зграда бр. 1, намена на зграда: згради во останато 
стопанство, влез 1, кат ПР, со површина од 414 м2; 

- зграда бр.2, намена на зграда: помошни просто-
рии, влез 1, кат ПО, со површина од 72 м2; 

- зграда бр.2, намена на зграда: зграда за ССНО и 
општествена самозаштита, влез 1, кат ПР, со површина 
од 477 м2 и 

- зграда бр.3, намена на зграда: помошни згради, 
влез 1, кат ПР, со површина од 42 м2.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-1980/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1405. 
Врз основа на член 23 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР-ОБЈЕКТ 
ВО РАДОВИШ 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на недвижна ствар -  објект, 
кој се наоѓа на КП бр.3595 ул. „22 Октомври“ бб, запи-
шан во Имотен лист бр.2578 за КО Радовиш, сопстве-
ност на Република Македонија- корисник Министер-
ство за финансии и тоа: 

- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти Б2-
3, влез 1 кат ПО, број 1 намена на посебен дел од згра-
да ДП, со површина од 738 м2; 

- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти Б2-
3, влез 1 кат ПР, број 1 намена на посебен дел од зграда 
ДП, со површина од 873 м2 и  

- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти Б2-
3, влез 1 кат К1, број 1 намена на посебен дел од зграда 
ДП, со површина од 1175 м2. 

 
Член  2 

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронски, систем за јавно наддавање 

со кој управува и оперира Министерството за финан-
сии-Управа за имотно правни работи, со проценета 
вредност, утврдена, согласно процената на Бирото за 
судски вештачења број CB 5 21/16 од 11.02.2016 го-
дина. 

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност на недвиж-
ната ствар и истата изнесува 112.330.500 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii. finance.gov.mk. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-1999/1 Заменик на претседателот 
15 март 2016 година на Владата на Република 

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

_________ 
1406. 

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16)  Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕ-
РЕС СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА A3 –
ГРУПНО ДОМУВАЊЕ (СТУДЕНТСКИ ДОМ) И 
КОМПАТИБИЛНИ НАМЕНИ НА ОСНОВНАТА 
КЛАСА НА НАМЕНА, КОЈА Е ПОТРЕБНО ДА СЕ 
ПРЕДВИДИ ВО РАМКИ НА ДЕЛ ОД КП 514/1, ЗА-
ПИШАНА НА ИМОТЕН ЛИСТ БР.42705 ЗА КО 
КАРПОШ И НА КП 518/1, ЗАПИШАНА НА ИМО-
ТЕН ЛИСТ БР. 5014 ЗА КО КАРПОШ, ПРЕКУ ИЗРА-
БОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС 

 
Член 1 

Со оваа одлука како градба од посебен интерес се 
утврдува градбата со основна класа на намена A3 – 
групно домување (студентски дом) и компатибилни на-
мени на основната класа на намена, која е потребно да 
се предвиди во рамки на дел од КП 514/1, запишана на 
Имотен лист бр.42705 за КО Карпош и на КП 518/1, за-
пишана на Имотен лист бр. 5014 за КО Карпош, преку 
изработка на урбанистичко планска документација за 
градби од посебен интерес. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2020/1 Заменик на претседателот 
15 март 2016 година на Владата на Република 

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

_________ 
1407. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

http://www.e-aukcii/
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О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА  

ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Универзитетска клиника за торакална и вас-
куларна хирургија – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за торакална и васкуларна хирургија – 
Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2032/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1408. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15) Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА -  

СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движна ствар: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Општа болница - Струмица. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-
ница - Струмица, со кој се уредуваат  правата и об-
врските за движната ствар 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. 42-2033/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1409. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО – ПОПРАВНАТА 

УСТАНОВА ЗАТВОР БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за одбрана му престанува користењето на 
движнaтa ствар: 

- Жица  тип  „Razor  wire“   ........................300 метри. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Казнено - поправна-
та установа Затвор Битола. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дирек-
торот на Казнено - поправната установа Затвор Битола 
со кој се уредуваат правата и обврските за движната 
ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2036/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1410. 
Врз основа на член 18 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У КА 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА  НЕДВИЖНИ  
СТВАРИ  НА ОПШТИНА ДОЈРАН 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник општина-
та Дојран му престанува користењето на недвижни 
ствари, кои се наоѓаат на место викано Зафирка, КП 
202, КО Сретеново, запишани во Имотен лист бр.1972, 
сопственост на Република Македонија и тоа: 

- зграда  бр.1, влез 1, кат ПР, број 1, со површина од 
224 м2,  

- зграда  бр.2, влез 1, кат ПР, број 1, со површина од 
37 м2.  
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Член 2 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-2037/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1411. 
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на  15.3.2016 година, донесe 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ   
- МОТОРНИ ВОЗИЛА 

 
Член 1 

Да  се изврши продажба на движни ствари - мотор-
ни возила, за старо железо, сопственост на Република 
Македонија, што ги користела Владата на Република 
Македонија - Служба за општи и заеднички работи, и 
тоа: 

1. Марка AUDI, тип A6, со регистарска ознака SK-
321-NP, број на шасија WAUZZZ4AZTN069831. 

2. Марка AUDI, тип A6, со регистарска ознака SK-
017-АА , број на шасија WAUZZZ4AZSN085185. 

3. Марка AUDI тип А6 2.0, со регистарска ознака 
SK-390-NP,  број на шасија WAUZZZ4AZSN050763. 

4.  Марка AUDI, тип A 1.8 B 20V, со регистарска 
ознака SK-295-KL, број на шасија WAUZZZ4AZTN02-
4355. 

5. Mарка MERCEDES тип - 300, со регистарска оз-
нака SK-039-AA, број на шасија WDB1240301A753960. 

6. Марка AUDI, тип A4 1.8 B 20V, со регистарска 
ознака SK-841-UT, број на шасија WAUZZZ8DZSA07-
4610. 

7. Марка AUDI, тип 100 2.3, со регистарска ознака 
SK-897-ЈА, број на шасија WAUZZZ4AZRN062180. 

8. Марка  AUDI, тип 4.2-DAT, со регистарска озна-
ка SK-354-ЈP, број на шасија WAUZZZ4DZSN003447. 

9. Марка ОPEL, тип Аstra, со регистарска ознака 
SK-412-PD, број на шасија WOLOOOO57P5213859. 

10. Марка VOLKSWAGEN, тип Golf SL со регис-
тарска ознака SK-579-JV, број на шасија WVWZZZ1G-
ZNMW097497. 

 11. Марка FORD Eskort, тип Clasik 1.8 TD, со ре-
гистарска ознака SК-792-VI, број на шасија WFONXX-
BBANXC16494 . 

12. Марка FORD, тип Eskord Clasik 1.8 TD, со ре-
гистарска ознака SК-901-KD, број на шасија WFONX-
XBBANXC16506. 

13. Марка AUDI, тип A6 20 V, со регистарска озна-
ка SK-531-MM, број на шасија WAUZZZ4AZSN0843-
13. 

14. Марка KRAJSLER, тип Stratus LX 2.5, со регис-
тарска ознака SK-241-OA, број на шасија 1C3EMB6H1-
YN297849. 

15. Марка RENAULT, тип Laguna, со регистарска 
ознака SK-173-PS, број на шасија VF1BDODOB27041-
819. 

16. Марка OPEL, тип Omega  В - Caravan, со регис-
тарска ознака SK-285- OL, број на шасија VOL4O21T1-
007161. 

17. Марка AUDI, тип A6 2.0 16 V, со регистарска 
ознака SK-834-OO, број на шасија WAUZZZ4AZSN08-
6202. 

18. Марка AUDI, тип A4 1.8 B 20 V, со регистарска 
ознака SK-029-HG, број на шасија WAUZZZ8DZSA07-
4768. 

19. Марка ОPEL, тип Vektra, со регистарска ознака 
SK-077-АА, број на шасија WOL000089L1264710. 

20. Марка ZASTAVA YUGO, тип KORAL 55, со ре-
гистарска ознака SK-061-HR, број на шасија 01033522. 

21. Марка VOLKSWAGEN, тип  Golf, со регистар-
ска ознака SK-115-LA број на шасија WVWZZZ19ZJW-
409290. 

22. Марка  AUDI,  тип 80, со регистарски број 258 
KS 382, број на шасија WAUZZZ89ZJA156226. 

23.  Марка AUDI, тип 100 LD, (falsifikat) година на 
производство 1985, број на шасија 4392148555. 

24. Марка OPEL, тип Astra, број на шасија WOL00-
0053P8116366. 

25.Марка MERCEDES, тип 420 SEC, (falsifikat) со 
регистарска ознака SK 172 -MV. 

26. Марка Peugeot, тип 605 со регистарска ознака 
309-KS-042, број на шасија VN36BPHZ290841120. 

27. Марка OPEL, тип Tigra година на производство 
1996, број на шасија WOL000075T4068741. 

28. Марка OPEL, тип Vektra 1.6, година на произ-
водство 1990, број на шасија WOLOOOO87L5156406. 

29. Марка BMW тип 325,  година на производство 
1992, број на шасија WBASB11040FC60622. 

30.Марка Jeep тип GRAND CHIROKI,  со регистар-
ска ознака ZH 85812, број на шасија 1J4FJ78L1LL1715-
93. 

31. Марка RENO, тип 19, со регистарска ознака 
VIN-348, број на шасија VFIC5320511356533. 

32.Марка FORD, тип Eskord CL, година на произ-
водство 1994, број на шасија WFOAXXGCAART22996.  

33.Марка MERCEDES, тип 190 D, година на произ-
водство 1985, број на шасија WDB2011221A259315. 

34. Марка FORD, тип Eskort , со регистарска ознака 
E-3394-AP, број на шасија WFOBXXGCABML09006.  

35.Марка OPEL, тип ASTRA, со регистарска ознака 
ESP-576, број на шасија WOL000052P2589162. 

36.Марка RENO, тип 19, со регистарска ознака KH 
5320-AK, број на шасија VF1B53205086812362. 

37.Renault, тип 19, година на производство 1994, 
број на шасија VF1B53A0511559777. 

38.Марка FORD, тип Orion GJIJA 1.8 td,  година на 
производство 1992, број на шасија VS6FXXWPAFNR4-
0183. 

39.Марка OPEL, тип Vektra 1.8 i, година на произ-
водство 1993, број на шасија WOL000087P1048023. 

40.Марка AUDI, тип 80 1.6 td, година на производ-
ство 1990, број на шасија WAUZZZ8AZLA029700. 

 
Член 2 

Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа 
одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско јав-
но наддавање, преку електронскиот систем со кој упра-
вува и оперира Министерството за финансии-Управа за 
имотно-правни работи, со проценетата вредност ут-
врдена согласно Процената од Бирото за судски вешта-
чења бр. СВ- V 238/2015 од 26.11.2015 година, во која е 
проценета вкупната вредност на движните ствари во 
износ од 240.000,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 240.000,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница  www.e-aukcii.finance.gov.mk. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во  „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 42-2072/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1412. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните  ствари  од член 1 од  оваа одлука се да-

ваат без надомест на  трајно користење на Државното 
правобранителство на Република Македонија.  

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со државниот правобранител на Република 
Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари  од членот 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. 42-2073/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1413. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна  сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА АГЕНЦИЈАТА  

ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник  Служба-

та за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија и престанува  користењето на движ-
ните ствари и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните  ствари  од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на Агенцијата за 
храна и ветеринарство. 
 

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со директорот на Агенцијата за храна и вете-
ринарство, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари  од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2074/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1414. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ  НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СОВЕТОТ 
 НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник  Служба-

та за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија и престанува  користењето на движ-
ните ствари и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

без надомест на  трајно користење на Советот на јавни-
те обвинители на Република Македонија.  

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македонија, склучува договор 
со претседателот на Советот на јавните обвинители на Ре-
публика Македонија, со кој се уредуваат  правата и об-
врските 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. 42-2075/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1415. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна  сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСТИТУТ ЗА  
АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник  Служба 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно  користење на Институтот за ак-
редитација на Република Македонија. 

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со директорот на Институтот за акредитација 
на Република Македонија, со кој се уредуваат правата 
и обврските за движните ствари  од членот 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. 42-2076/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1416. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна  сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА-
ТА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија ѝ престанува користењето на следните 
движни ствари: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Агенцијата за 
поддршка на претприемништвото на Република Маке-
донија. 

                                                                           
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со директорот на Агенцијата за поддршка на 
претприемништвото на Република Македонија, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2077/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1417. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна  сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.3.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СОВЕТОТ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И ПОКРЕНУВАЊЕ НА 
ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ 

ЗА СУДИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник  Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија  и престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните  ствари  од член 1 од  оваа одлука се да-

ваат без надомест на  трајно  користење на Советот за 
утврдување на факти и покренување на постапка за ут-
врдување на одговорност за судија  

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со претседателот на Советот за утврдување на 
факти и покренување на постапка за утврдување на од-
говорност за судија, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари  од членот 1 од оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2078/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1418. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна  сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.3.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНА-
ТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР 
СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 

НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба-

та за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија  и престанува  користењето на движ-
ните ствари и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно  користење на Државната коми-
сија за одлучување во втор степен во областа на 
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. 

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со претседателот на Државната комисија за од-
лучување во втор степен во областа на инспекцискиот 
надзор и прекршочната постапка, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари  од членот 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. 42-2095/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1419. 
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИ-
ЈАТА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на дел од нед-

вижна ствар, во зграда 1, приземје со површина од 95 
м2 од вкупно 827 м2, кои се наоѓаат на ул. „Кеј Дими-
тар Влахов“ бр.4, КП 9521, КО Центар 1, Скопје, запи-
шани во Имотен лист бр. 9099, сопственост на Репуб-
лика Македонија.         

                                                      
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Агенцијата за 
поддршка на претприемништвото на Република Маке-
донија. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија и Агенцијата за поддршка на претприемниш-
твото на Република Македонија, во рок од три дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2103/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1420. 
Врз основа на член 41 став (2) од Законот за зашти-

та на културното наследство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 
23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 
154/15, 192/15 и 39/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, доне-
се  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОТО КУЛ-
ТУРНО ДОБРО КУЌАТА НА СЕМЕЈСТВОТО 
ШКАПЕРДА ВО СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕД-
СТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА 

ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Недвижното културно добро Куќата на семејството 

Шкаперда во Скопје (во натамошниот текст: Куќата), 
изградена во периодот од 1930 – 1932 година која прет-
ставува споменик на културата се прогласува за кул-
турно наследство од особено значење, поткатегорија 
големо значење. 

Со прогласување на Куќата за културно наследство 
од особено значење поткатегорија големо значење, се 
овозможува: 

- трајно зачувување на Куќата во изворна состојба; 
- создавање на поволни услови за опстанок на Куќа-

та и задржување на интегритетот на сите податоци што 
таа ги носи со себе како сведоштво; 

- ширење на сознанијата за вредностите и значење-
то на Куќата и за нејзината улога во културната иден-
тификација; 

- оспособување на Куќата според нејзината намена 
и значење, заради задоволување на културните, науч-
ните, едукативните, естетските, верските, економските, 
туристичките и другите потреби на граѓаните и оп-
штеството и 

- спречување дејствија, појави и влијанија со кои се 
врши или може да настане оштетување или дегради-
рање. 
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Куќата заради својата архитектонска, градежна, ис-
ториска, уметничка и документарна вредност, својства-
та како автентичност, единственост, разновидност, ин-
тегралност, зачуваност, старост и припадност, култур-
ната и техничката функција и културно, историско, 
уметничко и техничко значење, изразена преку нејзи-
ната градба, архитектонската концепција и функцио-
налната просторна организација, стилските влијанија и 
декоративните елементи на фасадите како и зачуваната 
ликовна содржина во ентериерот, е сведоштво за едно 
време кое е од поширок интерес за проучување на оп-
штествено економските и културно историските при-
лики во Република Македонија.  

  
Член 2 

Куќата  се наоѓа во подрачјето на општина Центар 
во Скопје, на ул.„Осма ударна бригада“ бр.22, со ко-
ординати: север 41

0
 59’ 43,90’’, исток 21

0
 25’ 42,73’’, на 

надморска височина од 248 м и зафаќа површина на об-
јект 316 м2, површина на двор 330 м² и помошни објек-
ти 30 м². 

 
Член 3 

За Куќата се дефинираат следните граници: КП 
11889, КО Центар 1, и се утврдува следниот опис на 
истите: 

- источна граница започнува од североисточниот 
агол на парцелата и се движи во правец на југ по цела-
та нејзина источна граница до југоисточниот агол на 
истата, како точка на сечење со јужната граница на 
доброто, граничејќи се на таа страна со дел од ул.„8-ма 
Ударана бригада” (КП 11959);  

- јужната граница започнува од точката на сечење 
со источната граница на доброто и се движи во правец 
на запад по целата јужна граница на парцелата до неј-
зиниот југозападен агол, како точка на сечење со за-
падната граница на доброто, граничејќи се на таа стра-
на со КП 11890 и дел од од КП 11891/2; 

- западната граница започнува од точката на сечење 
со јужната граница на доброто и се движи во правец на 
север по целата западна граница на парцелата до нејзи-
ниот северозападен агол, како точка на сечење со се-
верната граница на доброто, граничејќи се на таа стра-
на со КП 11893;  

- северната граница започнува од точката на сечење 
со западната граница на доброто и се движи во правец 
на исток по целата северна граница на парцелата до 
нејзиниот северозападен агол, односно почетната точка 
на источната граница на доброто, како завршна точка 
на описот на границите на доброто, граничејќи се на 
таа страна со дел од ул.„Лермонтова” (КП 11888).  

 
Член 4 

За Куќата се утврдува една контактна зона со пов-
ршина од 2 750 м², што ги зафаќа КП 11890, КП 
11891/2, КП 11893 и делови од КП 11888, КП 11959/1, 
КП 13795, КП 13795/2 и КП 13820, со следниот опис на 
нејзините граници: 

- источната граница започнува од точката на сечење 
на оската на улицата „Лермонтова” (КП 11888) со оска-
та на улицата „8-ма Ударна бригада” (КП 11959/1), ка-
ко почетна точка и се движи во правец на југ по оската 
на улицата „8-ма Ударна бригада” до пресечната точка 
со оската на улицата „Вељко Влаховиќ” (КП 13820), 
како точка на сечење со јужната граница на контактна-
та зона; 

-  јужната граница започнува од точката на сечење 
на источната граница на контактната зона и се движи 
во правец на запад по оската на ул.„Вељко Влаховиќ” 
(КП 13820) до пресечната точка со оската на ул.„Скоп-
ска” (КП 13795), како точка на сечење со западната 
граница на контактната зона; 

- западната граница започнува со од точката на се-
чење со јужната граница на контактната зона и се дви-
жи во правец на север по оската на ул.„Скопска” (КП 
13795) до пресекот со правецот на оската на 
ул.„Лермонтова” (КП 11888) како точка на сечење со 
северната граница на контактната зона; 

-  северната граница започнува од точката на сече-
ње со западната граница на контактната зона и се дви-
жи во правец на исток по оската на ул.  „Лермонтова” 
(КП 11888) до точката на сечење со источната граница 
на контактната зона, како завршна точка на описот на 
надворешните границина таа зона. 

 
Член 5 

За Куќата се утврдува режим на заштита од прв сте-
пен со следниве мерки на заштита: 

- задржување на постојната форма и големина на 
парцелата (градежна и катастарска) на која се наоѓа са-
миот објект; 

- враќање на изворниот изглед на објектот со рес-
таврација на делот што недостасува (кулата – видико-
вец срушена во земјотресот од 1963 година) според 
конзерваторски проект заснован врз архитектонските 
решенија во проектната документација од времето на 
градењето на објектот и старата фото – документација; 

- задржување на постојниот габарит и постојната 
состојба на сите други автентични архитектонски еле-
менти на објектот – катност и изглед на фасадите, со 
исклучок на делот што е предмет на реставрација 
(кула-видиковец), тип на кров и кровен покривач од ке-
рамиди, број, ритам и димензии на отворите, пристап-
ни скали, тераси и тип на нивно оградување, фасадна 
декорација, материјал и техника на градење; 

- задржување на постојниот изглед на автентично 
зачуваните оградни ѕидовина дворното место на објек-
тот; 

- зачувување на фреската во ентериерот на објектот 
на местото на кое се наоѓа и исклучување на можноста 
за нејзино вадење (симнување), пресликување или пок-
ривање на друг начин; 

- редовно одржување на објектот и преземање мер-
ки на непосредна заштита по потреба (превентива, кон-
зервација, реставрација, санација); 

- одржливо користење на објектот според неговата 
природа и со компатибилни функции што не се спро-
тивни на целите на заштитатана културното наслед-
ство; 

- исклучување на можноста за преземање на деј-
ствија со кои може да се наруши автентичноста на ин-
тегритетот на споменикот. 

 
Член 6 

За контактната зона на Куќата се утврдува режим 
на заштита од трет степен со следниве мерки на заш-
тита: 

- задржување на постојната намена на отворените 
јавни простори вклучени во границите на контактната 
зона и контрола на уличната мрежа и друга инфрас-
труктурана тие простори со чие планирање и/или уре-
дување , вклучувајќи и работи на реконструкција по 
потреба, би се попречило соодветното функционирање 
на заштитеното добро; 

- контрола на габаритите и висината на објектите во 
границите на контактната зона, доколку со несоодвет-
ни интервенции (доградба, надградба или изградба на 
нови објекти на место на постојните) би се нарушиле 
визурите на заштитеното добро; 

- исклучување на можноста за паркирање на мотор-
ни возила и да се формира паркинг место на предмет-
ните улични делови од контактната зона. 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 23 

 
 

 

Член 7 
Покрај мерките на непосредна заштита од членови-

те 5 и 6 од оваа одлука, за Куќата се утврдуваат и сле-
дниве други мерки на заштита:  

- означување на Куќата со знаци и други информа-
тивни ознаки предвидени со националните прописи и 
ратификуваните меѓународни договори од областа на 
заштитата на културното наследство; 

- нанесување на границите на доброто и границите 
на неговата контактна зона на геодетска подлога во 
пропишаниот размер (1:1000) од страна на недлежниот 
орган за тие работи; 

- прибележување (ставање на забелешка) во катас-
тарската евиденција и документација (имотен лист) 
што се однесува на заштитниот статус на доброто и 
контактната зона; 

- преземање подготвителни, превентивни, корек-
тивни и мерки на претпазливост заради заштита на 
предметното добро од противправни дејства, деструк-
тивни ефекти од загадување, бучава, вибрации, пожар, 
природни и слични непогоди, вооружен судир и други 
опасности со кои се загрозува или се нарушува негови-
от интегритет; 

- вклучување на доброто и неговото заштитено под-
рачје во сите релевантни плански инструменти на оп-
штинско, градско регионално и национално ниво, таму 
каде што тоа не е направено, особено во областа на 
просторното и урбанистичкото планирање, заштитата 
на животната средина и природата, регионалниот и ло-
калниот развој, туризмот и другите допирни области 
(во стратегии, планови, акциски планови, програми и 
слично); 

- затскривање на инсталациите и опремата за ин-
фраструктурните мрежи, на начин што обезбедува да 
не бидат видливи на објектите и во просторот на заш-
титеното подрачје; 

- забрана за поставување на рекламни паноа, антен-
ски и слични инсталации и опрема или какви било дру-
ги натписи или ознаки, со исклучок на тие предвидени 
со прописите за заштита на културното наследство или 
со други прописи.   

 
Член 8 

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

 
Бр. 42-2105/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1421. 
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна  сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА 
СТВАР НА ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на Државниот архив на Република 

Македонија се дава на трајно користење, без надомест, 
недвижна ствар - објект, кој се наоѓа на ул. ЈНА во Ку-
маново, на КП бр. 16761/1, КО Куманово, запишан во 
Имотен лист бр. 72506, сопственост на Република Ма-
кедонија, и тоа: 

- зграда број 1, влез 1, кат 1, намена на посебен/за-
еднички дел од зграда ДП, со површина од 785 м2, 

- зграда број 1, влез 1, кат 2, намена на посебен/за-
еднички дел од зграда ДП, со површина од 42 м2, 

- зграда број 1, влез 1, кат 2, намена на посебен/за-
еднички дел од зграда ДП, со површина од 378 м2,  

- зграда број 1, влез 1, мезанин, намена на посе-
бен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 137 
м2, 

- зграда број 1, влез 1, подрум број 1, намена на по-
себен/заеднички дел од зграда П, една идеална полови-
на со површина од 67 м2, од вкупно 134 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2138/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1422. 
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна  сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ  

РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за внатрешни 

работи се даваат на трајно користење, без надомест, 
недвижни ствари - објекти кои се наоѓаат на ул. „ЈНА“ 
во Куманово, на КП бр. 16761/1, КО Куманово, соп-
ственост на Република Македонија, и тоа: 

- зграда број 1, влез 1, приземје, со површина од 
746 м2, запишана во Имотен лист бр. 46527, 

- зграда број 1, влез 1, приземје, со површина од 23 
м2, запишана во Имотен лист бр. 46527, 

 - зграда број 1, влез1, подрум, број 1, намена на по-
себен/заеднички дел од зграда П, една идеална полови-
на со површина од 67м2, од вкупно 134 м2, запишана 
во Имотен лист бр. 72506. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2139/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1423. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УПРАВАТА 
ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-
терство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
му престанува користењето на движни ствари - мотор-
ни возила со следните карактеристики: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на Управа за хидро-
метеоролошки работи – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство склучува договор со директорот на Управата 
за хидрометеоролошки работи - Скопје, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2181/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1424. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.3.2016  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА 
НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ -  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-

терство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
му престанува користењето на движни ствари - мотор-
ни возила со следните карактеристики: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на Јавното претпри-
јатие за управување и заштита на повеќенаменското 
подрачје „Јасен“ - Скопје. 

Член 3 
Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

панство склучува договор со директорот на Јавното 
претпријатие за управување и заштита на повеќенамен-
ското подрачје „Јасен“ - Скопје, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од членот 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2183/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1425. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 
УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ЗА 2016 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги 
во функција на планирање на просторот, предвидено 
со Годишната програма за финансирање на изработ-
ка на урбанистички планови, регулациски планови 
на генерални урбанистички планови, урбанистичко-
планска документација и урбанистичко-проектни до-
кументации за 2016 година се утврдуваат работите 
за изработка на ажурирана геодетска подлога за ур-
банистичко планска документација за КП бр. 9509/4, 
КО Центар 1. 

  
Член 2 

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

 
Бр. 42-2324/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1426. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.3.2016 година, донесе 
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ОДЛУКА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-

РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-

ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-

ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-

НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-

НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ЗА 2016 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги 

во функција на планирање на просторот, предвидено 

со Годишната програма за финансирање на изработ-

ка на урбанистички планови, регулациски планови 

на генерални урбанистички планови, урбанистичко-

планска документација и урбанистичко-проектни до-

кументации за 2016 година се утврдуваат работите 

за изработка на ажурирана геодетска подлога за ур-

банистичко планска документација за КП бр. 8890/1, 

КО Центар 1. 

  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2325/1 Заменик на претседателот 

15 март 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

1427. 

Врз основа на член 58 став (8) од Законот за фил-

мската дејност („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 82/13, 18/14, 44/14,  129/15,  152/15 и 39/16) 

министерот за култура донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ПРЕКРШОЧНИОТ  ПЛАТЕН  НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на прекршочниот платен налог. 

Член 2 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекр-

шок, правно лице, е отпечатен на хартија со бела боја 

во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-

лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекр-

шок, одговорно лице во правното лице, е отпечатен на 

хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-

лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекр-

шок, службено лице, е отпечатен на хартија со бела бо-

ја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-

лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекр-

шок, физичко лице, е отпечатен на хартија со бела боја 

во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-

лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 4 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член  6 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 58-3500/1                                                                                      

10 март 2016 година Министер за култура, 

Скопје д-р Елизабета Канческа - Милевска с.р. 

 



 Стр. 26 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 27 

 
 

 



 Стр. 28 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 29 

 
 

 



 Стр. 30 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 31 

 
 

 



 Стр. 32 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 33 

 
 

 



 Стр. 34 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1428. 

Врз основа на член 52-д став (8) од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16) министерот за култура донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог. 

 

Член 2 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, правно лице, е отпечатен на хартија со бела боја во 

А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, одговорно лице во правното лице, е отпечатен на 

хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член  4 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 58-3500/2  

10 март 2016 година                       Министер за култура, 

Скопје                          д-р Елизабета Канческа - Милевска с.р. 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 35 

 
 

 



 Стр. 36 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 37 

 
 

 



 Стр. 38 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 39 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1429. 

Врз основа на член 20-а став (8) од Законот за издавачката дејност („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 199/14 и 152/15) министерот за култура донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог. 

 

Член 2 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, правно лице, е отпечатен на хартија со бела боја во 

А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, одговорно лице во правното лице, е отпечатен на 

хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, физичко лице, е отпечатен на хартија со бела боја 

во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член  5 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 58-3500/3  

10 март 2016 година                        Министер за култура, 

Скопје                              д-р Елизабета Канческа - Милевска с.р. 

 



 Стр. 40 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 41 

 
 

 



 Стр. 42 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 43 

 
 

 



 Стр. 44 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 45 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Стр. 46 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1430. 

Врз основа на член 13-г став (8) од Законот за употребата на македонскиот  јазик („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 5/98, 89/08, 116/10, 187/13, 152/15 и 192/15) министерот за култура донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

 

Член 1 

 Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог. 

 

Член 2 

 Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, правно лице, е отпечатен на хартија со бела боја во 

А4 формат. 

 Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, одговорно лице во правното лице, е отпечатен на 

хартија со бела боја во А4 формат. 

 Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, службено лице, е отпечатен на хартија со бела боја 

во А4 формат. 

 Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, физичко лице, е отпечатен на хартија со бела боја 

во А4 формат. 

 Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 4 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член  6 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 58-3500/4                                                                                      

10 март 2016 година                                   Министер за култура, 

Скопје                                м-р Елизабета Канческа - Милевска с.р. 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 47 

 
 

 



 Стр. 48 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 49 

 
 

 



 Стр. 50 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 51 

 
 

 



 Стр. 52 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 53 

 
 

 



 Стр. 54 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1431. 
Врз основа на член 91-в  став (8) од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија” бр. 

31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12,  23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15 и 39/16) министерот 

за култура донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог. 

 

Член 2 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, правно лице односно трговецот поединец, е отпеча-

тен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, одговорно лице во правното лице односно тргове-

цот поединец, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, физичко лице, е отпечатен на хартија со бела боја 

во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член  5 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 58-3500/5  

10 март 2016 година                                              Министер за култура, 

Скопје                                                  д-р Елизабета Канческа - Милевска с.р. 

 

 
 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 55 

 
 

 



 Стр. 56 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 57 

 
 

 



 Стр. 58 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 59 

 
 

 



 Стр. 60 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 61 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

1432. 

Врз основа на член 43 став (8) од Законот за аудиовизуелните добра („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 103/08, 47/11, 51/11, 154/15 и 39/16), министерот за култура, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог. 

 

Член 2 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, правно лице, е отпечатен на хартија со бела боја во 

А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, одговорно лице во правното лице, е отпечатен на 

хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 58-3500/6  

10 март 2016 година                           Министер за култура, 

Скопје                                  д-р Елизабета Канческа Милевска, с.р. 

 



 Стр. 62 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 63 

 
 

 



 Стр. 64 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 65 

 
 

 



 Стр. 66 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 

 
                                                                                                  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1433. 

Врз основа на член 29-б став (8) од Законот за меморијалните споменици и спомен обележјата („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 66/04, 89/08 и 152/15) министерот за култура донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог. 

 

Член 2 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, правно лице, е отпечатен на хартија со бела боја во 

А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, одговорно лице во правното лице, е отпечатен на 

хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, физичко лице, е отпечатен на хартија со бела боја 

во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член  5 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 58-3500/7                                                                                      

10 март 2016 година                              Министер за култура, 

Скопје                                 д-р Елизабета Канческа - Милевска с.р. 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 67 

 
 

 



 Стр. 68 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 69 

 
 

 



 Стр. 70 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 



21 март 2016  Бр. 54 - Стр. 71 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Стр. 72 - Бр. 54                                                                                          21 март 2016 
 

 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1434. 
Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија врз основа на член 43 од Законот за 
енергетика енергетика („Службен весник на РМ” бр. 
16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 
151/2014, 33/2015, 192/2015, 215/2015 и 6/2016) и 
член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на РМ“ 
бр.143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по Барањето 
на Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ 
ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, за менување на лиценца за вршење на енер-
гетска дејност Трговија со сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт- трговија со 
Еуродизел БС, на седницата одржана на 16.3.2016 
година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО 
СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИО-
ГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА  

СО ЕУРОДИЗЕЛ БС 
 
1. Во Одлуката УП1 бр.11-35 од 30.11.2011 година, 

изменета и дополнета со Одлука УП1 бр.11-66/13 од 
27.5.2013 година и Одлука УП1 бр.11-164/14 од 
18.11.2014 година, за издавање на лиценца за вршење 
на енергетската дејност Трговија со сурова нафта, наф-
тени деривати, биогорива и горива за транспорт – трго-
вија со Еуродизел БС на Друштво за транспорт, тргови-
ја и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 168/11, 78/13 и 170/14), насловот на Одлу-
ката се менува и гласи: „Одлука за издавање на ли-
ценца за вршење на енергетската дејност Трговија на 
големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 
и горива за транспорт – трговија на големо со Еуроди-
зел БС“. 

2. Во точката 1. од Одлуката УП1 бр.11-35 од 
30.11.2011 година, односно точка 2. од Одлуката УП1 
бр. 11-66/13 од 27.5.2013 година, зборовите „Трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт – трговија со Еуродизел БС“, се менуваат 
и гласат: „ Трговија на големо со сурова нафта, нафте-
ни деривати, биогорива и горива за транспорт – тргови-
ја на големо со Еуродизел БС“. 

3. Точката 2. од Одлуката УП1 бр.11-35 од 
30.11.2011 година, односно точка 3. од Одлуката УП1 
бр. 11-66/13 од 27.5.2013,  се менува и гласи: 

„2. Правата и обврските на носителот на ли-
ценцата во вршењето на енергетската дејност Трго-
вија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива за транспорт, се утврдени во 
Прилог 1. „Лиценца за вршење на енергетската деј-
ност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт – тргови-
ја на големо со Еуродизел БС “ кој што е составен 
дел на оваа Одлука.“ 

4. Насловот на Прилогот 1 се менува и гласи: „Ли-
ценца за вршење на енергетската дејност Трговија на 
големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 
и горива за транспорт – трговија на големо со Еуроди-
зел БС“. 

5. Во Прилогот 1.  
- во Точката 2 зборовите: „Трговија со сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт – трговија со Еуродизел БС“, се менуваат и гла-
сат: „ Трговија на големо со сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на 
големо со Еуродизел БС“; 

- во Точката 6 евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: 

 „НД-35.03.1/11.2/13.2/14.1/16“; 
- во точката 10:  
- во потточката 1, на крајот на реченицата се дода-

ваат зборовите: „ и 15 резервоари со волумен од по 100 
м3 меѓусебно поврзани, за складирање на нафтениот 
дериват Еуродизел БС, на локација Имотен лист број 
1196 КО Ржаничино, општина Петровец, кои се во соп-
ственост на Друштво за транспорт, трговија и услуги 
РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт - 
Скопје“; 

- во точката 11 зборовите: „Трговија со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт – трговија со Еуродизел БС“, се менуваат и гла-
сат: „ Трговија на големо со сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на 
големо со Еуродизел БС“. 

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
УП1 Бр. 11-35/11  

16 март 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1435. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13 , 41/14, 151/14 , 33/15 , 192/15, 
215/15 и 6/16), член 28 од Законот за акцизите 
(„Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 
88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 
43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 
102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 
15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 
81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 
51/11, 123/12,  93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 
192/15 и 39/16 ) и Уредбата за начинот на утврду-
вање, пресметување и уплатување на надоместокот 
за задолжителни резерви на нафта и нафтени дерива-
ти што се плаќаат при увоз и/или производство на 
нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 
138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија, на седницата одржана 
на 21.3.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ  НАФТЕНИ  ДЕРИВАТИ  УТВРДЕНИ  

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95                         до 24,779 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98                         до 26,438 
 
б) Дизел гориво                                      ден/лит  
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                    до 21,629 
 
в) Масло за горење                                 ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                          до 21,120 
 
г) Мазут                                                  ден/кг 
- М-1 НС                                               до 12,979 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

   
а) Моторни бензини                                ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95                           до 60,50 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98                           до 62,50 
 
б) Дизел гориво                                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                       до 45,00 
 
в) Масло за горење                                   ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                             до 33,50 
 
г) Мазут                                                     ден/кг 
- М-1 НС                                                 до 16,837 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит по-
ниски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит понис-
ки (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  табела 
и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-
ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен цената за ма-
зутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цена-
та на мазутот М-1 НС важи франко производител во 
земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95                           до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98                           до 0,080 
 
б) Дизел гориво                                       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 0,030 
 
в) Масло за горење                                 ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                           до 0,040 
 
г) Мазут                                                    ден/кг 
- М-1 НС                                                 до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини                               ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95                          до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98                          до 0,890 
 
б) Дизел гориво                                      ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 0,300 
 
в) Масло за горење                                 ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                           до 0,300 
 
г) Мазут                                                    ден/кг 
- М-1 НС                                                  до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини                               ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95                         до 21,822 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98                         до 21,858 
 
б) Дизел гориво                                       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 12,477 
 

в) Масло за горење                                  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                           до 3,230 
 
г) Мазут                                                   ден/кг 
- М-1 НС                                                  до 0,100 

 
Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-
нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 22.3.2016 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02-603/1  

21 март 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 

1436. 
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 20 во врска со 

алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медум-
ски услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), член 261 од За-
конот за општата управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 38/05, 110/08 и 51/11), член 
141 од Законот за општата управна постапка („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 124/15), и член 28 
став 1 од Законот за управните спорови („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 62/06 и 150/10), по-
стапувајќи по Предлогот Уп1 бр.-8-147 од 11.3.2016 го-
дина, на м-р Емилија Јаневска, овластено лице од д-р Зо-
ран Трајчевски, Директор на Агенцијата, за донесување 
одлука за поништување на Одлуката Уп1 бр.08-68 од 
7.3.2016 година за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување на Трговското радиодифузно друштво „ТВ 
АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, а согласно Заклучокот, бр. 
02-1359/3 од 15.3.2016 година, Советот на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 12-та сед-
ница одржана на 15.3.2016 година донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДЗЕМА-

ЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА  ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ  

 

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката на Советот на 

Агенцијата Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година за одзема-

ње на дозволата за телевизиско емитување на Тргов-

ското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ 

Скопје, бр.08-11 од 5.1.2015 година („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.46/16). 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговското радиодифузно 

друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, најдоцна до 

18.3.2016 година, да ги исполни следниве финансиски 

и други обврски, и тоа: 

- да ги плати трошоците во износ од 9.000,00 де-

нари, со вклучен ДДВ, за објавување на Одлуката за 

одземање на дозволата Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 го-

дина, во „Службен весник на Република Македонија”- 

по Фактура бр.813-6849/27;  

- да ги плати трошоците во износ од 22.633,00 дена-

ри за објавување на Одлуката за одземање на дозволата 

Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година, во 2 (два) дневни вес-

ници, од кој едниот дневен весник на јазикот на заед-

ницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмал-

ку 20% од граѓаните во Република Македонија (по 

Фактура бр.0862 од 7.3.2016 година и Фактура бр.241-

16 од 8.3.2016 година); 
- да ги плати трошоците во износ од 9.000,00 дена-

ри со вклучен ДДВ,  за објавување на Одлуката за по-
ништување на одлуката за одземање на дозвола за те-

левизиско емитување во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”, и 

- да ја повлече тужбата У3 бр.214/16, поднесена до 
Управниот суд на Република Македонија, на ден 
9.3.2016 година, против Агенцијата за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги, за поништување на Одлу-
ката за одземање на дозволата Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 
година. 

3. Оваа одлука стапува во сила на ден 18.3.2016 го-
дина, под услов Трговското радиодифузно друштво 
„ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, навремено да ги ис-
полни сите финансиски и други обврски, содржани во 
точката 2 од оваа одлука, кон Агенцијата за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги, и за тоа да достави до-
каз до Агенцијата.   

Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно 
друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, не ги ис-
полни обврските содржани во точката 2 од оваа од-
лука во наведениот рок, останува во сила Одлуката 
на Советот на Агенцијата Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 
година, за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.46/16). 
4. По стапувањето во сила на оваа одлука, Тргов-

ското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ 
Скопје, да се запише во регистарот на радиодифузери 
кој го води Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги. 

5. Оваа Одлука да се објави во „Службен весник 

на Република Македонија” и на веб-страницата на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги. 
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 
 
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги на 10-та седница одржана на 
29.2.2016 година, согласно заклучокот, бр.02-1148/11 
од 7.3.2016 година, донесе Одлука Уп1 бр.08-68 од 
7.3.2016 година, за одземање на дозволата за телеви-
зиско емитување на Трговското радиодифузно друш-
тво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, бр.08-11 од 
5.1.2015 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.46/16), поради тоа што не ја исполнил об-
врската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги, односно не го платил на-
доместокот за дозволата за телевизиско емитување во 
законски утврдениот рок. 

Советот на Агенцијата, постапувајќи по Предлогот 
Уп1 бр.08-147 од 11.3.2016 година, на м-р Емилија Ја-
невска, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски, Ди-
ректор на Агенцијата, за донесување одлука за пониш-
тување на Одлуката Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година, 
за одземање на дозволата за телевизиско емитување на 
Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ 
ДООЕЛ Скопје, истиот го усвои и на својата 12-та сед-
ница, одржана на ден 15.3.2016 година, согласно Заклу-
чокот на Агенцијата, бр. 02-1359/3 од 15.3.2016 година, 
донесе одлука со која ќе се пристапи кон поништување 
на Одлуката на Советот на Агенцијата Уп1 бр.08-68 од 
7.3.2016 година, за одземање на дозволата за телеви-
зиско емитување на Трговското радиодифузно друш-
тво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, бр.08-11 од 
5.1.2015 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.46/16), согласно законската можност сод-
ржана во член 261 од Законот за општа управна поста-
пка, член 141 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
124/15) и член 28 став 1 од Законот за управните спо-
рови, откако Трговско радиодифузно друштво „ТВ 
АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, најдоцна до 18.3.2016 го-
дина, ќе ги исполни следниве финансиски и други об-
врски, и тоа: 

- да ги плати трошоците во износ од 9.000,00 де-
нари, со вклучен ДДВ, за објавување на Одлуката за 
одземање на дозволата Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 го-
дина, во „Службен весник на Република Македонија”- 
по Фактура бр.813-6849/27;  

- да ги плати трошоците во износ од 22.633,00 дена-
ри за објавување на Одлуката за одземање на дозволата 
Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година, во 2 (два) дневни вес-
ници, од кој едниот дневен весник на јазикот на заед-
ницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмал-
ку 20% од граѓаните во Република Македонија (по 
Фактура бр.0862 од 7.3.2016 година и Фактура бр.241-
16 од 8.3.2016 година); 

- да ги плати трошоците во износ од 9.000,00 дена-
ри со вклучен ДДВ,  за објавување на Одлуката за по-
ништување на одлуката за одземање на дозвола за те-
левизиско емитување во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”, и 

- да ја повлече тужбата У3 бр.214/16, поднесена до 
Управниот суд на Република Македонија, на ден 
9.3.2016 година, против Агенцијата за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги, за поништување на Одлу-
ката за одземање на дозволата Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 
година. 

Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно 

друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, не ги испол-

ни наведените обврски, во утврдениот рок останува во 

сила Одлуката на Советот на Агенцијата Уп1 бр.08-68 

од 7.3.2016 година, за одземање на дозволата за телеви-

зиско емитување („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.46/16). 

Не е спорно дека Трговското радиодифузно друш-

тво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, на ден 9.3.2016 го-

дина, до Управен суд на Република Македонија има 

поднесено тужба против Агенцијата за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги за поништување на Одлу-

ката Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година, за одземање на 

дозволата за телевизиско емитување, бр.08-11 од 

5.1.2015 година. 

Не е спорно дека Трговското радиодифузно друш-

тво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, во целост ја испол-

ни својата обврска за плаќање на надоместокот за доз-

волата за телевизиско емитување. Имено, со уплатата 

во износ од 881.281,00 (осумстотиниосумдесетиедна-

илјадаидвестеосумдесетиеден) денар, на ден 8.3.2016 

година, во целост ја исполни својата обврска, со што 

престанал да постои основот - неплаќање на надомес-

токот во законски утврдениот рок пропишан во член 82 

став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, врз основа на кој Советот на 

Агенцијата, донел одлука за одземање на дозволата за 

телевизиско емитување. 

Со оглед на законските решенија за поништување 

на Одлуката Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година, за одзе-

мање на дозволата за телевизиско емитување бр.08-11 

од 5.1.2015 година, содржани во член 261 од Законот за 

општата управна постапка („Службен весник на РМ” 

бр. 38/2005 и 110/2008) член 141 од Законот за општата 

управна постапка („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.124/15) и член 28 став 1 од Законот за уп-

равните спорови („Службен весник на РМ” бр. 62/2006, 

бр. 150/2010), врз основа на член 18 став 1 алинеја 20 

во врска со алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизу-

елни медумски услуги („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), 

согласно Заклучокот, бр. 02-1359/3 од 15.3.2016 го-

дина, Советот на Агенцијата, одлучи како во изреката 

на оваа одлука.  

Согласно член 24 од Законот за аудио и аудиовизу-

елни медумски услуги, оваа Одлука е конечна, а про-

тив истата може да се поднесе тужба за поведување на 

управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од 

денот на нејзиниот прием.  

 

 

Уп1Бр. 08-147 

Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 

15 март 2016 година Претседател на советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 

  

Упатство за правно средство: Против оваа одлука, 

ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, има право да подне-

се тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на 

нејзиниот прием.  
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