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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1357.
Врз основа на член 5, став 3 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
3.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА ИСТРАГА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕЌИ И СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ
Член 1
Во Одлуката за формирање на Комитет за истрага
на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
49/12), членот 2 се менува и гласи:
„Комитетот го сочинуваат тројца истражители
кои се именувани од Владата на Република Македонија согласно член 170 од Законот за воздухопловство.“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2580/1
Заменик на претседателот
3 aприл 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1358.
Врз основа на член 9 од Законот за основање на
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“
бр.3/98 и 43/14), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 17.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРЕСМЕТКА
ЗА 2017 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
- БИТОЛА
1. Со оваа одлука се потврдува Годишната пресметка за 2017 година на Агенцијата за поттикнување на
развојот на земјоделството – Битола бр.02-76/15 донесена од Управниот oдбор на Агенцијата на 22.2.2018
година.
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-2687/1
Претседател на Владата
17 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1359.
Врз основа на член 27 став (9) и член 28 став (6) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13,
187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), Владата на
Република Македонија на седница одржана на 17.4.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ОПШТИТЕ И ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ВО ОДНОС НА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИТЕ НИВОА НА РЕЗИДУИ
ОД ПЕСТИЦИДИ ВО ИЛИ ВРЗ ХРАНАТА И ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ ОД РАСТИТЕЛНО И ОД
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за општите и посебните барања за безбедност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната и храната за животни од растително и од животинско потекло, бр. 0214/3 од 27.2.2018 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-2905/1
Претседател на Владата
17 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
1360.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
движните ствари - книги и тоа:
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Член 2

WVWZZZ1JZXD289128, број на мотор 096861, годи-

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат

на на производство 1998 година, регистарска ознака

на трајно користење без надоместок на Општина Гевге-

SK 2168 AH, сила на моторот 66 КW, работна зафат-

лија, а за потребите на Јавната општинска установа

нина на моторот 1896 cm3, боја на каросеријата

Библиотека ,,Гоце Делчев“ - Гевгелија.

сина/91.

Член 3

Член 2

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Здравствен дом – Вевчани.

оваа одлука.
Член 4

Член 3

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

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен
дом – Вевчани со кој се уредуваат правата и обврските

Бр. 44-3163/1

Заменик на претседателот

3 април 2018 година

на Владата на Република

Скопје

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

за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република

1361.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

Македонија”.

ње и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Македо-

Бр. 44-3215/1

Заменик на претседателот

3 април 2018 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,

нија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ –
ВЕВЧАНИ

__________
1362.
Врз основа на член 99-б став (1) од Законот за
земјоделство и рурален развој („Службен весник на
Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12,

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар и тоа: патничко моторно возило марка
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 TDI, број на шасија

15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15,
154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16 и 74/17), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
3.4.2018 година, донесе
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ОДЛУКА

природни непогоди и неповолни климатски настани

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ПО-

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.

МОШ ЗА ИСПЛАТА НА ЗАГУБИ ПРЕДИЗВИКА-

75/2017).

НИ ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И НЕПОВОЛНИ
КЛИМАТСКИ НАСТАНИ

Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република

Член 1
Со оваа одлука се утврдува дополнителна помош за

Македонија“.

исплата на загуби предизвикани од природни непогоди
и неповолни климатски настани на лица кои не се ко-

Бр. 44-3384/1

Заменик на претседателот

рисници на средства согласно член 14 од Законот за

3 aприл 2018 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,

земјоделство и рурален развој.

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
Член 2
__________

Дополнителната помош од членот 1 на оваа одлука
се исплаќа во висина од 10% од утврдената загуба на

1363.

приходи од продажба на земјоделски растенија и жи-

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

вотни на земјоделски имот и штети на стакленици и

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

пластеници.

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

Загубата од ставот 1 на овој член се утврдува
согласно Уредбата за начинот на утврдување на
неповолниот климатски настан, настанатата штета,

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

пресметувањето на загубата на приходот, пресмет-

Македонија, на седницата, одржана на 17.4.2018 го-

ката на штетата, постапката за исплатата на по-

дина, донесе

мошта.

Член 3
Дополнителната помош од членот 2 на оваа одлука

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

се исплаќа согласно мерка 8-а предвидена во Програ-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

мата за финансиска поддршка во земјоделството за

ДЕМИР ХИСАР

2018 година.
Член 1
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

престанува да важи Одлуката за утврдување на допол-

терство за финансии му престанува користењето на

нителна помош за исплата на загуби предизвикани од

движните ствари - книги, и тоа:
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Член 2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност

на трајно користење без надоместок на Општина Де-

за трајна пренамена, со вкупна површина од 4515м2, ги

мир Хисар, а за потребите на Дом на култура „Илин-

има следните катастарски индикации:

ден“ - Демир Хисар.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Демир Хисар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член
1 од оваа одлука.

Член 3
Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република

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

Македонија’’.
Бр. 44-3555/1

Претседател на Владата

17 април 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

Бр. 44-3950/1

Претседател на Владата

17 април 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

__________
1365.

1364.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за инова-

делското земјиште (,,Службен весник на Република

циската дејност („Службен весник на Република Маке-

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,

донија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16 и

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,

190/16), Владата на Република Македонија, на седни-

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.4.2018

цата, одржана на 17.4.2018 година, донесе

година, донесе

ОДЛУКА
ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА - КОФИ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО

НАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

ПРЕТПРИЈАТИЈА СО ТЕНДЕНЦИЈА НА БРЗ ПОРАСТ

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(„ГАЗЕЛИ“)

ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ КО Г СОЊЕ,
ОПШТИНА СОПИШТЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за инструментот за поддршка - Кофинансирани
грантови за мали и средни претпријатија со тенденција на брз пораст („Газели“) бр. 01-412/11, доне-

ка на Локална урбанистичка планска документација за

сен од Управниот oдбор на Фондот за иновации и

изградба на објект со намена А1-домување во станбени

технолошки

куќи КО Г Соње, општина Сопиште.

16.4.2018 година.

развој,

на

седницата

одржана

на

23 април 2018

Бр. 73 - Стр. 9

Член 2

ОДЛУКА

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА - КОФИ-

Македонија“.

НАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
НА ИНОВАТИВНОСТА

Бр. 44-4169/1

Претседател на Владата

17 април 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за инструментот за поддршка - Кофинансирани гранто-

__________

ви за подобрување на иновативноста бр. 01-412/13, до-

1366.
Врз основа на член 25 став 4 од Законот за инова-

несен од Управниот oдбор на Фондот за иновации и

циската дејност („Службен весник на Република Маке-

технолошки развој, на седницата одржана на 16.4.2018

донија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16 и

година.

190/16), Владата на Република Македонија, на седниЧлен 2

цата, одржана на 17.4.2018 година, донесе

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ

Македонија“.

ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА - КОФИНАНБр. 44-4169/3

Претседател на Владата

17 април 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

СИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА МИКРО ПРЕТПРИЈАТИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за инструментот за поддршка - Кофинансирани

__________
1368.

грантови за микро претпријатија бр. 01-412/12, доне-

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за инова-

сен од Управниот oдбор на Фондот за иновации и

циската дејност („Службен весник на Република Маке-

технолошки

донија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16 и

развој,

на

седницата

одржана

на

16.4.2018 година.

190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.4.2018 година, донесе
Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

ОДЛУКА

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ

Македонија“.

ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА - КОФИНАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА СТРУЧНО УСОВ-

Бр. 44-4169/2

Претседател на Владата

РШУВАЊЕ И ПРАКСА ЗА НОВОВРАБОТЕНИ

17 април 2018 година

на Република Македонија,

МЛАДИ ЛИЦА

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

1367.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за инова-

за инструментот за поддршка - Кофинансирани гранто-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-

ви за стручно усовршување и пракса за нововработени

донија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16 и

млади лица бр. 01-412/14, донесен од Управниот oдбор

190/16), Владата на Република Македонија, на седни-

на Фондот за иновации и технолошки развој, на седни-

цата, одржана на 17.4.2018 година, донесе

цата одржана на 16.4.2018 година.

Стр. 10 - Бр. 73

23 април 2018

Член 2

1370.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

Македонија“.

ност и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,

Бр. 44-4169/4

Претседател на Владата

17 април 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 17.4.2018 година, донесе

__________
1369.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјо-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ УНИ-

делското земјиште („Службен весник на Република

ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И

Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,

АЛЕРГОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
Член 1

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.4.2018
година, донесе

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство-Институт за белодробни заболувања и ТБЦ, му престанува користењето на недвижна

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО

ствар – објект, кој се наоѓа на ул.„Водњанска“ бб во
Скопје, на КП бр. 429, КО Центар 2, запишана во Имотен лист бр.18004, сопственост на Република Македонија, и тоа:

ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА

- зграда бр.28, намена на зграда и друг објект-ло-

ПОВРШИНИ НАД ТРИ ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА

ѓии, балкони и тераси, влез 001, кат 01, со внатрешна

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

површина од 10 м2,
- зграда бр.28, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат ПР, со внатрешна пов-

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во
државна сопственост за површини над три хектари
по пат на електронско јавно наддавање бр.03/18 со
архивски бр.17-3933/1 од 12.3.2018 година распишан

ршина од 63 м2,
- зграда бр.28, намена на зграда и друг објект-гаража, влез 002, кат ПР, со внатрешна површина од 181 м2 и
- зграда бр.28, намена на зграда и друг објект-зграда во здравство, влез 001, кат 01, со внатрешна површина од 257 м2.

од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава
на трајно користење без надомест на ЈЗУ Универзитет-

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

ска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје.

нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Член 3

Македонија”.

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1

Бр. 44-4218/1

Претседател на Владата

17 април 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството
за здравство и ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето на сила на оваа одлука.

23 април 2018

Бр. 73 - Стр. 11

Член 4

РЕШЕНИЕ

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИ-

Македонија“.

СИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТОМОБИЛСКА
ОДГОВОРНОСТ

Бр. 44-4270/1

Претседател на Владата

17 април 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

1. Во Решението за именување претседател и членови на Комисијата за осигурување од автомобилска
одговорност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/12 и 94/15), во точка 1, потточка б, алине-

1371.
Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,

јата 2 се менува и гласи:
„ - Бобан Томески, член од Агенцијата за супервизија на осигурување;“

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15

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

и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

цата одржана на 17.4.2018 година, донесе

ка Македонија“.

ОДЛУКА

Бр. 44-3473/1

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-

3 април 2018 година

на Владата на Република

ТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ – МЕР-

Скопје

Македонија,

КАНТИЛНА ПЧЕНИЦА И ЈАЧМЕН ЗА СТОЧНА

Заменик на претседателот

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

ХРАНА

__________
1373.

Член 1
Со ова одлука престанува да важи Одлуката за продажба на движни ствари – меркантилна пченица и јачмен за сточна храна („Службен весник на Република
Македонија“ бр.58/18).

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16,
163/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 17.4.2018 година, донесе

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-4314/1

Претседател на Владата

17 април 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

1372.
Врз основа на член 44 од Законот за задолжително
осигурување во сообраќајот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/05, 70/06, 81/08, 47/11,
135/11, 112/14 и 145/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе

Врз основа на член 22 став (2) од Законот за прос-

ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ

ПЛАНОВИ,

РЕГУЛАЦИСКИ

ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО – ПРОЕКТНИ
ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2018 ГОДИНА
1. Во Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови
на генерални урбанистички планови, урбанистичко –
планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2018 година („Службен весник на Ре-

Стр. 12 - Бр. 73

23 април 2018

публика Македонија“ бр. 16/18 и 56/18), во главата I во
точката 1 по потточката 1.7 се додаваат две нови потточки 1.8 и 1.9 кои гласат:
„1.8. Изработка на Детален урбанистички план за
градска четврт ССЗ 01, Блок 1, Блок 02, Блок 03, Блок
04, Блок 05, Блок 08 и Блок 09, општина Карпош;
1.9. Изработка на архитектонско урбанистички проект за разработка на блокови од Детален урбанистички
план за градска четврт ССЗ 01, за Блок 1, Блок 02,
Блок 03, Блок 04, Блок 05, Блок 08 и Блок 09, општина
Карпош, наменети за потребите на Универзитетски
клинички центар;“.
Во потточката 1.8 која станува потточка 1.10 по бројот „1.2“ се додава запирка и се додава бројот „1.8“.
Во потточката 1.9 која станува потточка 1.11. по
бројот „1.7“ се додава запирка и се додаваат броевите
„1.8, 1.9“.
Потточките 1.10, 1.11, 1.12 и 1.13 стануваат потточки 1.12, 1.13, 1.14 и 1.15.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-4323/1
17 април 2018 година
Скопје

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

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
1374.
Врз основа на член 83, став 6 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015,
153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на
Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 4.4.2018 година, се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Требош – Вон – град, која е во
надлежност на одржување на Одделението за катастар
на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катарската
општина Требош – Вон – град, престануваат да важат
аналогните катастарски планови за катастарската општина Требош – Вон – град.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 0916-12122/1
4 април 2018 година
Скопје

Агенција за катастар на недвижности
Директор,
м-р Борис Тунџев, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1375.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, став 1, точка 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член
45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски
дејности („Службен весник на Република Македонија“
бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето за менување на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на
големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно
(ЕЛ-1) и Мазут (М-1), УП1 бр. 11-95/11 од 28.3.2018 година на Друштвото за производство, промет и услуги
СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, на седницата
одржана на 18.4.2018 година донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ,
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕКСТРА ЛЕСНО (ЕЛ-1) И МАЗУТ (М-1)
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со
Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и
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Мазут (М-1) на Друштвото за производство, промет и
услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз - извоз Скопје издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука УП1 Бр. 11-95/11 од
15.2.2012 година, изменета со Одлука УП1 бр. 11-95/11
од 5.3.2014 година и изменета со Одлука УП1 бр. 1195-11 од 21.7.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/12, 46/14 и 99/17), со евидентен број “НД - 37.03.1/12.2/14.2/17” се менува по барање на носителот поради настанати промени во сопственичката структура, назив и скратен назив на носителот
на лиценцата, и тоа во Прилог 1:
- во точка 1 зборот “ДОО” се заменува со зборот
“ДООЕЛ”,
- во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“НД - 37.03.1/12.2/14.2/17.2/18”,
- во точка 10 став 1 зборовите “СУПЕРТРЕЈД
ДОО” се заменува со зборовите “СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ”,
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ
увоз - извоз Скопје издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука
УП1 бр. 07-201/13 од 30.12.2013 година и изменета
со Одлука УП1 бр. 07-201/13 од 17.2.2017 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
186/13

и

22/17),

со

евидентен

број

“ЕЕ

–

151.10.1/13.2/17” се менува по барање на носителот
поради настанати промени во сопственичката структура, назив и скратен назив на носителот на лиценцата, и тоа во Прилог 1:
- во точка 1 зборот “ДОО” се заменува со зборот
“ДООЕЛ”,

га нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

- во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 151.10.1/13.2/17.2/18”;

ка Македонија“.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлаУП1 Бр. 11-95/11

га нејзиното извршување.

18 април 2018 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.
__________

3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1376.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, став 1, точка 16 од

УП1 Бр. 07-201/13
18 април 2018 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.

Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и
член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи
по Барањето за менување на лиценца за вршење на

__________
1377.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 16
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11,

енергетска дејност трговија со електрична енергија

136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15,

УП1 бр. 07-201/13 од 12.4.2018 година на Друштвото за

215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 50 став 1 алинеја 1

производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ

и член 51 од Правилникот за лиценци за вршење на

увоз - извоз Скопје, на седницата одржана на 18.4.2018

енергетски дејности („Службен весник на Република

година донесе

Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапу-
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вајќи по Барањето за престанување на лиценца за

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,

вршење на енергетска дејност трговија на големо со су-

97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на

рова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за

Друштвото за проектирање, градежништво, производ-

транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е

ство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕ-

V), УП1 бр. 11-215/14 од 4.4.2018 година, на Друштво-

НЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје, на ден 17.4.2018 година,

то за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА

донесе

ДОО експорт-импорт Скопје, на седницата одржана на
18.4.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН

ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-

СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ,
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА
НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со
Еуродизел БС (Д-Е V) на Друштвото за производство,
трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт-импорт Скопје со евидентен број НД - 51.03.1/15 издадена од Регулаторната комисија за енергетика со Одлука
УП1 Бр. 11-215/14 од 21.5.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/15), ПРЕСТАНУВА, по барање на носителот.

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
за

хидроелектроцентралата

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН
ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје, се продолжува
до 23.8.2018 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-18/13
17 април 2018 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

ЗРНОВСКА

дина, на Друштвото за проектирање, градежништво,

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

„МХЕЦ

РЕКА“ со реф.бр. 353, УП1 бр.08-18/13 од 8.5.2013 го-

__________
1379.
Регулаторната комисија за енергетика на Република

УП1 Бр. 11-215/14
18 април 2018 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.
__________

1378.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), и член 10,
став 5 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), и член 10,
став 5 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на
Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје, на ден 17.4.2018 година,
донесе

23 април 2018

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ
ЗРНОВСКА РЕКА“ со реф.бр. 351, УП1 бр.08-19/13
од 8.5.2013 година, на Друштвото за проектирање,
градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН
МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДООEЛ
Скопје, се продолжува до 19.8.2018 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
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за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз
и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола,
се продолжува до 3.7.2019 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-147/13
17 април 2018 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.
__________

1381.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), и член 10,
став 5 од Правилникот за повластени производители на

УП1 Бр. 08-19/13
17 април 2018 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
1380.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), и член 10,
став 5 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на
Друштвото за производство, трговија на големо и мало,
увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ
ДОО Битола, на ден 17.4.2018 година, донесе

електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на
Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ
Скопје, на ден 17.4.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
УП1 бр.08 - 147/13 од 25.6.2013 година, на Друштвото

УП1 бр.08-184/13 од 6.9.2013 година, на Друштвото за
производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје, се
продолжува до 6.7.2018 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-184/13
17 април 2018 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.
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