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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3263. 

Врз основа на член 18 став (4) од Закон 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, 

153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република  Македо-

нија, на седницата одржана на  18.9.2018 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА  ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ  СТВАРИ  НА ФЕДЕРА-

ЦИЈА НА ПЛАНИНАРСКИ СОЈУЗ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник АД за 

изградба и стопанисување со станбен простор и со 

деловен простор од значење за Републиката - Скопје 

му престанува користењето на недвижни ствари–об-

јекти кои се сопственост на Република Македонија, 

и тоа: 

- Зграда 1 на КП бр. 904 дел 2, адреса Рамниште, 

намена на зграда А4-4, влез 1, кат ПО, број на посебен 

дел 1, намена на посебен дел ДП со внатрешна пов-

ршина 123 м2 запишани во ИЛ.193 КО Горно Водно; 

- Зграда 1 на КП бр. 904 дел 2, адреса Рамниште, 

намена на зграда А4-4, влез 1, кат ПР, број на посебен 

дел 1, намена на посебен дел ДП со внатрешна пов-

ршина 130 м2 запишани во ИЛ.193 КО Горно Водно; 

- Зграда 1 на КП бр. 904 дел 2, адреса Рамниште, 

намена на зграда А4-4, влез 1, кат ПР, број на посебен 

дел 1, намена на посебен дел ПП со внатрешна пов-

ршина 264 м2 запишани во ИЛ.193 КО Горно Водно; 

- Зграда 1 на КП бр. 904 дел 2, адреса Рамниште, 

намена на зграда А4-4, влез 1, кат К1, број на посебен 

дел 1, намена на посебен дел ДП со внатрешна пов-

ршина 130 м2 запишани во ИЛ.193 КО Горно Водно; 

-  Зграда 1 на КП бр. 309 адреса Голем камен, наме-

на на зграда А4-4, влез 1, кат ПО-1, број на посебен дел 

1, намена на посебен дел П  со површина 177м2 запи-

шани во ИЛ.  311 КО Алдинци;  

- Зграда 1 на КП бр. 309 адреса Голем камен, наме-

на на зграда А4-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел 1, 

намена на посебен дел ДП  со површина  240м2 запи-

шани во ИЛ.  311 КО Алдинци;  

- Зграда 1 на КП бр. 309 адреса Голем камен,намена 

на зграда А4-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел 1, 

намена на посебен дел ПП  со внатрешна површина од   

116м2 запишани  во ИЛ.  311 КО Алдинци; 

- Зграда 1 на КП бр. 309 адреса Голем камен,намена 

на зграда А4-4, влез 1, кат К1, број на посебен дел 1, 

намена на посебен дел ДП  со внатрешна површина од   

246м2 запишани во ИЛ.  311 КО Алдинци; 

- Зграда 1 на КП бр. 309 адреса Голем камен,намена 

на зграда А4-4, влез 1, кат К1, број на посебен дел 1, 

намена на посебен дел ПП  со внатрешна површина од   

38м2 запишани во ИЛ.  311 КО Алдинци. 

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Федерацијата 

на планинарски сојуз на Република Македонија.  

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши меѓу АД за изградба и сто-

панисување со станбен простор и со деловен простор 

од значење за Републиката- Скопје и Федерација на 

планинарски сојуз на Република Македонија, во рок од 

30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5370/1 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3264. 

Врз основа на член 16 точка 5) од Законот за зашти-

та и спасување („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.36/04,49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 

129/15, 71/16, 106/16 и 83/18),Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СИЛИ ЗА 

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЗА УЧЕСТВО НА 

МЕЃУНАРОДНА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ 

ПРИ СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ И ПОПЛАВИ   

,,СРБИЈА 2018‘‘ ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

1. Со оваа одлука се испраќаат републичките сили 

за заштита и спасување за учество на меѓународна веж-

бовна активност (во натамошниот текст: вежбата), при 

спасување од урнатини и поплави,,СРБИЈА 2018„„, под 

покровителство на NATO – EADRCC, која ќе се одржи 

во периодот од 7-12 октомври 2018 година, во Општи-

на Младеновац, Република Србија. 

2. На вежбата ќе учествуваат два тима со вкупен 

број од триесет и пет (35) припадници на републичките 

сили за заштита и спасување, од кои Дирекцијата за 

заштита и спасување ќе учествува со дваесет и четири 

(24) припадници, двајца (2) припадници на единицата 

за службени кучиња (К9) при Министерството за внат-

решни работи, осум (8) професионалци од Територи-

јалната противпожарна единица на Град Струмица и 

еден (1) професионалец од Територијалната противпо-

жарна единица на Град Тетово, и тоа: 

a) Тим за спасување од урнатини: 

- тим Лидер – 1 

- заменик тим лидер/офицер за безбедност – 1 

- офицер за врски – 1 

- офицер за логистика -1 

- спасувачи од високи објекти – 5 
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- спасувачи од урнатини – 8 

- водичи на куче трагач - 2 

б)Тим за справување и спасување од поплави: 

- тим лидери – 2 

- заменик тим лидери/офицери за безбедност – 2 

- офицери за врски – 2 

- спасувачи – 8 

- оператори на воздухоплов без екипаж – 2 

3. Транспортот на учесниците на вежбата ќе биде со 

возила од Дирекцијата за заштита и спасување, комби-

ниран камион од Територијалната противпожарна еди-

ница на Град Струмица и едно возило за транспорт на 

куче трагач од Министерството за внатрешни работи.  

4. Финансиските трошоци за превоз, сместување и 

дневни трошоци на учесниците на вежбата се на товар 

на организаторот.  

5. Поготовката и организацијата на учесниците на веж-

бата ќе ги изврши Дирекцијата за заштита и спасување. 

6. По завршување на вежбата, Дирекцијата за заш-

тита и спасување поднесува извештај до Владата на Ре-

публика Македонија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-7767/1 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3265. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 35 став 1 

од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 

144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 

СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ  НА ДРУШТВОТО 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЈЈ АК-

ВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИ-

ТЕТОТ  „ТРНИЦА“  ОПШТИНА  СТУДЕНИЧАНИ 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – пе-

сок и чакал  на локалитетот „Трница“ Општина Студе-

ничани на Друштвото за производство трговија и услуги 

ЈЈ АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, согласно Од-

луката за започнување на постапка за доделување на 

концесии за детални геолошки истражувања на мине-

рална суровина бр. 44-1761/1 од 6.3.2017 година („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 46/18). 

2. Друштвото за производство трговија и услуги ЈЈ 

АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје достави понуда 

со број 00000089 на 10.7.2018 година. 

3. Друштвото за производство трговија и услуги ЈЈ 

АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје ги исполни ус-

ловите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-

ментација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство трговија и услуги 

ЈЈ АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје се доделува 

концесија за детални геолошки истражувања на мине-

ралната суровина – песок и чакал  на локалитетот „Тр-

ница“ Општина Студеничани, со површина на простор 

на концесија за детални геолошки истражувања дефи-

ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 

точките дефинирани со координати како е дадено во 

табелата, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-

ка изнесува P= 0.055690 km2.  

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 

геолошки истражувања во износ од 71.000,00 денари 

субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-

ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 

Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 

Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 

Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 

економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави 

до Државната комисија за жалби по јавни набавки  

во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-

лука во однос на утврдувањето на способноста на 

пријавите за учество или евалуацијата на понудите и 

одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-7915/1 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3266. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 35 став 1 

од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 

144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 

СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШ-

ТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УС-

ЛУГИ КВАТРО АНА И ДРУГИ, ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ 

КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ФАБРИКА  

КВАТРО“ ОПШТИНА КУМАНОВО 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – ми-

нерална вода  на локалитетот „Фабрика Кватро“ Оп-

штина Куманово на Друштвото за производство трго-

вија и услуги КВАТРО Ана и други, ДОО увоз-извоз 

Куманово, согласно Одлуката за започнување на поста-

пка за доделување на концесии за детални геолошки 

истражувања на минерална суровина бр. 44-1761/1 од 

6.3.2017 година („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 46/18). 

2. Друштвото за производство трговија и услуги 

КВАТРО Ана и други, ДОО увоз-извоз Куманово дос-

тави понуда со број 00000090 на 10.7.2018 година. 

3. Друштвото за производство трговија и услуги 

КВАТРО Ана и други, ДОО увоз-извоз Куманово ги 

исполни условите содржани во Јавниот повик и Тен-

дерската документација и достави најповолна по-

нуда. 

4. На Друштвото за производство трговија и услуги 

КВАТРО Ана и други, ДОО увоз-извоз Куманово се 

доделува концесија за детални геолошки истражувања 

на минералната суровина – минерална вода  на  лока-

литетот „Фабрика Кватро“ Општина Куманово, со пов-

ршина на простор на концесија за детални геолошки 

истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани 

со прави линии, а точките дефинирани со координати 

како е дадено во табелата, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-

ка изнесува P= 0.025133 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 

геолошки истражувања во износ од 60.000,00 денари 

субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-

ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 

Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 

Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 

Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 

економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави 

до Државната комисија за жалби по јавни набавки  

во рок од осум дена од денот на приемот на оваа од-

лука во однос на утврдувањето на способноста на 

пријавите за учество или евалуацијата на понудите и 

одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-7915/2 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3267. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите  во државна соп-

ственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македoнија“ 

бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

18.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП бр.2607/1, 

КО Гостиражни  во м.в.Требиште  и тоа: 

-  зграда 1, намена на зграда А 1-1, влез 1, кат-ПР, 

бр.1 , намена на посебен дел од зграда СТ, со внатреш-

на површина од 56м
2
, 

 -  зграда 1, намена на зграда А 1-1, влез 1, кат-ПР, 

бр.1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатреш-

на површина од 3м
2
, 

-  зграда 1, намена на зграда А 1-1, влез 2, кат-ПР, 

бр.1, намена на посебен дел од зграда СТ, со  внатреш-

на површина од 56м
2
 и 
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-  зграда 1, намена на зграда А 1-1, влез 2, кат-ПР, 

бр.1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатреш-

на површина од 3м
2
, во корист на Република Македо-

нија во Катастарот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8137/1 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3268. 

Врз основа на член 65 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, 

153/15,190/16 и 21/18 ),  Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 18.9.2018 година,  до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ  ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.5949,  КО 

Варош, на ул. „Л.Котески“  и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда   А 1-1, влез 1, кат-ПР, 

бр.1, намена  на  посебен дел од зграда СТ, со  внат-

решна површина од 33 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда   А 1-1, влез 2, кат-ПР, 

бр.1, намена  на  посебен дел од зграда СТ, со  внат-

решна површина од 33 м2, во корист на Република Ма-

кедонија во Катастарот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8138/1 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3269. 

Врз основа на член 65 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, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 го-

дина,  донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА  

НЕДВИЖНОСТИ 

 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се наоѓа на КП. бр. 5952,  КО 

Варош, на ул. „Л. Котески“ и тоа зграда 1, намена на 

зграда  А 1-1, влез 1, кат-ПР, број на посебен дел од 

зграда, намена  на  посебен дел од зграда СТ, со внат-

решна површина од 40 м2, во корист на Република Ма-

кедонија во Катастарот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8144/1 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3270. 

Врз основа на член 65 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, 

153/15, 190/16 и 21/18),  Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 18.9.2018 година,  до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр.2608,  КО 

Гостиражни, во м.в.„Кленче“  и тоа: 

-  зграда 1, намена на зграда   А 1-1, влез 1, кат-ПР; 

бр.1, број на посебен дел од зграда, намена  на  посебен 

дел од зграда СТ, со  внатрешна површина од 40м2, 

- зграда 1, намена на зграда   А 1-1, влез 1, кат-ПР, 

бр.1, број на посебен дел од зграда, намена  на  посебен 

дел од зграда ПП, со  внатрешна површина од 7м2, 

- зграда 1, намена на зграда   А 1-1,влез 2, кат-ПР, 

бр.1, број на посебен дел од зграда, намена  на  посебен 

дел од зграда СТ, со  внатрешна површина од 40м2 и 

- зграда 1, намена на зграда   А 1-1,влез 2, кат-ПР, 

бр.1, број на посебен дел од зграда, намена  на  посебен 

дел од зграда ПП, со  внатрешна површина од 7 м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 

на недвижности. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8145/1 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3271. 

Врз основа на член 65 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, 

153/15, 190/16 и 21/18 ),  Владата на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 18.9.2018 година,  до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ  ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП бр.2609,  КО 

Гостиражни, во м.в.Кленче  и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда   А 1-1, влез 1, кат-ПР, 

бр.1, намена  на  посебен дел од зграда СТ, со  внат-

решна површина од 54м2 и 

- зграда 1, намена на зграда   А 1-1,влез 2, кат-ПР, 

бр.1, намена  на  посебен дел од зграда СТ, со  внат-

решна површина од 22м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 

на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8261/1 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3272. 

Врз основа на член 7 алинеја 11 од Законот за над-

ворешни работи (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 18.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО 

ХОЛАНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО УБЕРГЕН 

 

Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Кралството Холандија, со седиште во Уберген. 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8386/1 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3273. 

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 на 18.9.2018 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО 

ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ СО НАМЕНА Г2-

ЛЕСНА  И  НЕЗАГАДУВАЧКА  ИНДУСТРИЈА КО  

АЛДАНЦИ, ОПШТИНА КРУШЕВО 

 

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 стопански комплекс со придружни сод-

ржини со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија 

КО Алданци, Општина Крушево. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 563 м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

Катастарска 

парцела бр. 

Катастарска  

општина 

Викано 

место 

Катас-

тарска 

култура 

Катастарска 

класа 

1428-дел Алданци Опаленик нива 5 

Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:  28861м2 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8508/1 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3274. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 18.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ  НА  ОДЗЕМЕН  ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ФИНАНСИИ – УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 

на Министерство за финансии – Управа за јавни прихо-

ди бр.09-3890/2 од 5.9.2018 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8515/1 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

 

3275. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 18.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за внатрешни работи бр. 09-3883/2 

од 5.9.2018 година. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8515/2 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3276. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 18.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Агенција за остварување на правата на заедници-

те бр.09-3884/2 од 5.9.2018 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8515/3 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3277. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 18.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ  НА  ОДЗЕМЕН  ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за отстапување на одземен предмет со правосилна 

пресуда на Град Скопје бр.09-3885/2 од 5.9.2018 го-

дина. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8515/4 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3278. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 18.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ  НА  ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА  ПРЕСУДА  НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за внатрешни работи бр.09-3886/2 

од 5.9.2018 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8515/5 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3279. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 18.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ  НА  ОДЗЕМЕН  ПРЕДМЕТ  СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за отстапување на одземен предмет со правосилна 

пресуда на Град Скопје бр. 09-3891/2 од 5.9.2018 го-

дина. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8515/6 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3280. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 18.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 

на Министерство за внатрешни работи бр. 09-3887/2 од 

5.9.2018 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8515/7 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3281. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 18.9.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ  НА  ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА  ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за внатрешни работи бр. 09-3889/2 

од 5.9.2018 година. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8515/8 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3282. 

Врз основа на член 7 алинеја 9 од Законот за надво-

решни работи (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 18.9.2018 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА,  

СО СЕДИШТЕ ВО УБЕРГЕН 

 

1. Се именува Бено Фридберг за Почесен конзул на 

Република Македонија во Кралството Холандија, со се-

диште во Уберген. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 44-8410/1 Претседател на Владата 

18 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3283. 

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

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

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 

и 140/18), а во врска со член 11 став 1 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 

96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 11.9.2018 

година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА АДАПТАЦИ-

ЈА И САНАЦИЈА СО КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВ-

РАЦИЈА  НА  ОБЈЕКТОТ  „ОФИЦЕРСКИ  ДОМ“  –  

БИТОЛА ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа програма се утврдуваат активностите, но-

сителот на активностите, наменaта на износот на пла-

нираните средства и начинот на исплата на средствата 

обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 

2018 година, утврдени во Раздел 18010-Финансирање 

на дејностите од областа на културата, Програма 50 - 

Заштита на културното наследство, ставка 488 - Капи-

тални дотации до ЕЛС, во вкупен износ од 

10.000.000,00 (десет милиони) денари. 

Член 2 

Со средствата од член 1 од оваа програма е опфате-

на исплата на средства за адаптација и санација со кон-

зервација и реставрација на објект „Офицерски дом“ - 

Битола, која ќе се реализира во 2018 година (прва фаза 

– дограмаџиски и стакларски работи). 

 

Член 3 

Со средствата обезбедени од оваа програма ќе се 

исплаќаат активности поврзани со изведување на 

дел од градежни работи, односно изведба на догра-

маџиски работи, стакларски работи и други актив-

ности кои не може да се предвидат во моментот, а се 

во функција на реализација на Проектот, предвидени 

во проектната документација кои се во функција на 

адаптација на објектот „Офицерски дом“ - Битола, а 

кои активности ќе се реализираат од страна на Оп-

штина Битола.  

 

ОПИС НА АКТИВНОСТИ 

ПЛАНИРАЊЕ ФИ-

НАНСИСКИ СРЕД-

СТВА 

Изведување на дел од дограма-

џиски работи (демонтажа на 

стара дограма и набавка, прип-

рема и изработка на нова дог-

рама, во се како старата - про-

зори) позиции од реден број 4.1 

од предмер пресметка 

5.156.128 денари 

Изведување на дел од дограма-

џиски работи (репарација на 

дрвени надворешни врати) по-

зиции од реден број 4.2 од пред-

мер пресметка 

733.960 денари 

Стакларски работи (позиции од 

реден број 12 од предмер 

пресметка) 

3.374.800 денари 

Активности кои не може да се 

предвидат во моментот, а се во 

функција на реализација на про-

ектот 

35.400 денари 

ВКУПНО 9.300.288 денари 

 

Општината Битола месечно доставува извештаи за 

реализација и напредокот на активностите и времените 

ситуации до Министерството за култура. 

Општината Битола изведувањето на работите за 

адаптација на објектот „Офицерски дом“ – Битола, пот-

ребно е да го реализира согласно прописите од областа 

на градењето и прописите за заштитата на културното 

наследство. 

 

Член 4 

За реализација на оваа програма се грижи Минис-

терството за култура, преку: 

- следење на користењето на капиталната дота-

ција; 

- исплаќање на средства на посебна наменска смет-

ка на Општината Битола отворена исклучиво со намена 

– адаптација и санација со конзервација и реставрација 



21 септември 2018  Бр. 177 - Стр. 11 

 
 

на објектот „Офицерски дом“ - Битола, за реализација 

на оваа програма, сукцесивно, врз основа на доставена 

фактура со испратница, заверени временски ситуации 

за извршените градежни работи од страна на Општина 

Битола, а по претходно спроведена постапка за јавна 

набавка. 

Министерството за култура доставува извештаи 

за степенот на реализација на средствата до Владата 

на Република Македонија, на секои три месеци. 

Министерството за култура во случај на утврдени 

неправилности и ненаменско користење на средства-

та од Општина Битола, ќе ја запре исплатата на сред-

ства. 

 

Член 5 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44- 8611/1 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3284. 

Врз основа на член 215 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 

72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 

51/18), министерот за труд и социјална политика до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ И ОБЕМОТ НА УСЛУГИТЕ ОД СО-

ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА КОИ СЕ ПЛАЌААТ ОД 

СТРАНА НА КОРИСНИКОТ И ВИСИНАТА НА 

УЧЕСТВОТО ВО ТРОШОЦИТЕ НА КОРИСНИ-

КОТ И ЛИЦАТА КОИ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГО ИЗ-

ДРЖУВААТ  ВРЗ ОСНОВА НА ДРУГИ ПРОПИСИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат видот и обемот 

на услугите од социјална заштита кои се плаќаат од 

страна на корисникот и висината на учеството во тро-

шоците на корисникот и лицата кои се должни да го 

издржуваат врз основа на други прописи. 

 

Член 2 

Како услуги од социјална заштита,  кои се плаќаат 

од страна на корисникот и лицата кои се должни да го 

издржуваат врз основа на други прописи, во смисла на 

овој правилник се сметаат: 

- сместување во установа за социјална заштита и 

друга установа согласно Законот за социјалната зашти-

та и 

- сместување во згрижувачко семејство. 

Член  3 

Обемот на услугата од социјална заштита која се 

плаќа од страна на корисникот и лицата кои се должни 

да го издржуваат врз основа на други прописи, соглас-

но овој правилник, го сочинуваат личните трошоци на 

корисникот за: исхрана, облека, хигиена и други лични 

издатоци на корисникот, во зависност од возраста, 

здравствената состојба, вклученоста во воспитно- обра-

зовниот процес и сл.   

Основицата врз основа на која се пресметува виси-

ната на личните трошоци за сместените корисници е 

просечната месечна нето плата по вработен во Репуб-

лика Македонија, остварена во претходната година (во 

натамошниот текст: основицата).    

Личните трошоци на корисникот од став 1 на овој 

член, а во врска со услугите пропишани во членот 2 од 

овој правилник, се пресметуваат  како вкупен износ за 

вкалкулираните потреби за еден месец и во зависност 

од видот на корисникот изнесуваат: 

- за дете без родители и дете без родителска грижа 

од предучилишна возраст - 40,00% од   основицата; 

- за  дете без родители и дете без родителска грижа 

на училишна возраст - 44,00% од основицата; 

- за дете со воспитно социјални-проблеми, занема-

рено, запоставено, злоставувано и материјално необез-

бедено дете и дете жртва на семејно насилство - 

45,50% од основицата; 

- за дете со нарушено поведение -  47,80% од осно-

вицата; 

- за лице со умерени и тешки пречки во менталниот 

развој и лице  упатено на оспособување за работно - 

производна активност - 47,65% од основицата;  

- за лице со длабоки пречки во менталниот развој - 

49,35% од основицата;  

- за лице со трајна телесна попреченост  на кое му е 

потребно трајно згрижување и нега - 48,00% од осно-

вицата; 

- за старо лице кое е згрижено во згрижувачко се-

мејство- 39.80% од основицата; 

- за возрасно лице со телесна попреченост - 42,30%  

од основицата;  

- за  лице со пречки во менталниот развој кое не е 

во состојба само да се грижи, а поради станбената и се-

мејната положба нема можност да му се обезбеди заш-

тита на друг начин  - 43,80%од основицата; 

- за бремена  жена еден месец пред породувањето -  

38.50% од основицата;   

- за самохран родител со дете до тримесечна воз-

раст на детето - 39.30% од основицата.   

     

Член 4 

Корисник  на услугата - сместување во установа 

за социјална заштита и во друга установа согласно 

Законот за социјалната заштита или во згрижувачко 

семејство, кој има редовни месечни примања, однос-

но  поседува недвижен имот кој не го користи за жи-

веење или поседува друг имот од кој остварува до-

полнителни средства, а нема обврска за издржување 

на блиски роднини согласно закон, услугата за смес-

тувањето ја плаќа од месечните  примања по сите ос-

нови.  
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Ако корисникот на услугата од членот 2 од овој 

правилник нема доволно приходи да ја  надомести 

вредноста за  утврдениот обем на услугата, разликата 

до тој износ  или целиот износ се наплаќа од страна на 

лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на 

други прописи, но само доколку  вкупните приходи по 

член на семејството се над нивото на средствата пропи-

шани во член 5 од овој правилник. 

Ако корисникот на услугата или лицата кои се 

должни да го издржуваат врз основа на други прописи 

не располагаат со неопходните финансиски средства за 

плаќање на услугата за сместувањето, услугата за смес-

тувањето се покрива од средствата за финансирање на 

социјалната заштита само доколку сместувањето на ли-

цето  е извршено со решение на центарот за социјална 

работа. 

Ако корисникот на услугата склучил договор за до-

животно издржување со центарот за социјална работа, 

услугата за сместувањето во установа за социјална 

заштита или во згрижувачко семејство се покрива це-

лосно или делумно  од средствата за финансирање на 

социјалната заштита, согласно решението на центарот 

за социјална работа.   

Малолетно лице, корисник на услуга за сместување 

во установа за социјална заштита или во згрижувачко 

семејство кое има лични месечни приходи, може во це-

лост или  делумно да се ослободи од плаќање на услу-

гата за сместување, доколку надлежниот центар за со-

цијална работа одлучи дека  личните приходи на мало-

летното лице се потребни за негово понатамошно шко-

лување, воспитание, лекување или оспособување за са-

мостоен живот. 

Лице со попреченост, корисник на услуга за смес-

тување во установа за социјална заштита или во згри-

жувачко семејство кое има само лични месечни прихо-

ди и нема лица кои се должни да го издржуваат врз ос-

нова на други прописи, може во целост или делумно да 

се ослободи од плаќање на услугата за сместување, до-

колку надлежниот центар за социјална работа одлучи 

дека личните приходи на корисникот се потребни за 

негово понатамошно школување, лекување, оспособу-

вање за самостоен живот или вклучување на корисни-

кот во заедницата. 

 

Член  5 

Корисникот на услугата - сместување во устано-

ва за социјална заштита или во згрижувачко семеј-

ство и лицата кои се должни да го издржуваат врз 

основа на други прописи, чии редовни месечни 

приходи по член на семејството се пониски од 25% 

од основицата и кои не поседуваат недвижен имот 

кој не го користат за живеење или друг имот од кој 

можат да остваруваат дополнителни приходи, це-

лосно се ослободуваат  од плаќањето на услугата за 

сместувањето. 

Член 6 

Корисникот на услугата за сместување во установа 

за социјална заштита или во згрижувачко семејство и 

лицата кои се должни да го издржуваат врз основа на 

други прописи, плаќаат дел од износот за личните тро-

шоци на корисникот или целиот износ пропишан во 

членот 3 од овој правилник, во зависност од располо-

живите месечни приходи остварени по сите основи по 

член на семејството, и тоа: 

- со приходи од 25-35%  од основицата,  плаќаат 

10% од износот; 

- со приходи од 35-50%  од основицата,  плаќаат 

25% од износот; 

- со приходи од 50- 65% од основицата,  плаќаат 

50% од исносот; 

- со приходи од 65- 85% од основицата,  плаќаат 

75% од износот;  

- со приходи од 85-100%од основицата,  плаќаат 

100% од износот.   

 

Член 7 

Корисникот  на услугата за сместување во установа 

за стари лица или друга установа согласно Законот за 

социјалната заштита, односно лицата кои се должни да 

го издржуваат врз основа на други прописи, ја плаќаат  

цената  на  услугата  што е  утврдена од страна на осно-

вачот на установата. 

Ако за  сместувањето на корисникот во установа за 

стари лица решава  центарот за социјална работа, врз 

основа на проверка на материјалната состојба на ко-

рисникот и лицата кои се должни да го издржуваат врз 

основа на други прописи, во актот за сместување во ус-

тановата го утврдува и износот за плаќање на секој од 

учесниците во  вкупните трошоци за сместување, во за-

висност од цената на услугата во соодветната установа 

за стари лица. 

При утврдување на износот за плаќање на цената на 

услугата за сместување, центарот за социјална работа 

треба да постапи по следниов редослед: 

1. да ги вкалкулира сите месечни приходи на смес-

теното лице; 

2. остатокот од износот или целиот износ на цената 

на услугата да го платат лицата кои се должни да го из-

држуваат врз основа на други прописи во согласност со 

материјалните можности пресметани како  месечни 

приходи остварени по сите основи  по член на семеј-

ството и 

3. во услови кога приходите на корисникот и лицата 

кои се должни да го издржуваат врз основа на други 

прописи нема да го покријат целиот износ на цената на 

услугата, разликата да се покрие од средствата за соци-

јална заштита. 

                     

Член  8 

Центарот за социјална работа, при изборот на уста-

новата и видот на услугата, води сметка за потребите 

на корисникот, навиките, како и за материјалните мож-

ности на корисникот и лицата кои се должни да го из-

држуваат врз основа на други прописи. 
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По исклучок од член 7 став 3 точка 3 од овој 

правилник, центарот за социјална работа може ми-

нимален дел од приходите на старото лице да не го 

вкалкулира во цената на услугата и да го остави за 

задоволување на секојдневните лични потреби на 

лицето.   

 

Член  9 

Во цената на услугата за сместување на старо ли-

це кое нема  приходи или чии приходи не се доволни 

да се плати цената на услугата, а за него согласно за-

кон се грижи само едно семејство на роднини кои 

според закон се должни да го издржуваат, се пресме-

туваат вкупните приходи на старото лице кое е смес-

тено во установата, а разликата или вкупната цена 

на услугата, се  надоместува од приходите на родни-

ните  остварени по сите основи по член на семеј-

ството, и тоа за приход: 

- од 85% до 100% и над 100% од основицата, се 

плаќаат 100% од цената на услугата  или од непокрие-

ниот дел; 

- од 50% до 85% од основицата, се плаќаат 80% од 

цената на услугата или од непокриениот дел;  

- од  25% до 50% од основицата, се плаќаат 65% од 

цената на услугата  или од непокриениот дел; 

- од 15% до 25%  од основицата,  се плаќаат  40% 

од цената на услугата  или од непокриениот дел. 

 

Член  10 

Во цената на услугата за сместување на старо ли-

це кое нема  приходи или чии приходи не се доволни 

да се плати цената на услугата, а за него согласно за-

кон се грижат две или повеќе семејства на роднини 

кои според закон се должни да го издржуваат,  се 

пресметуваат вкупните приходи на старото лице кое 

е сместено во установата, а разликата  или  вкупната 

цена на услугата, се  надоместува од приходите на 

роднините остварени по сите основи по член на се-

мејството.  

Во плаќање на цената на услугата, учеството на  

роднините  од став 1 на овој член  се пресметува како 

сразмерен дел пресметан во процентен износ за секое 

од семејствата на роднините, а во зависност од оства-

рените вкупни приходи на секое од семејствата - род-

нини кои според закон се должни да го издржуваат ли-

цето. 

Од плаќање на цената на услугата се ослободува се-

мејство на роднини  чии приходи по член на семејство-

то  се пониски од 15% од основицата.  

 

Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за видот и обемот  на 

услугите од социјална заштита кои се плаќаат од  стра-

на на корисникот и роднините кои се должни да го из-

држуваат и висината на учеството во трошоците на ко-

рисниците и роднините (,,Службен весник на Рапубли-

ка Македонија“  бр.133/06). 

 

Член 12 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонијa“.  

 

Бр. 10-9705/1  

17 септември 2018 година Министер, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

3285. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), дирек-

торот на Агенцијата за храна и ветеринарство, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРА-

НА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ 

ЕКВИДИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ 

НА ВИРУСОТ  НА  ЗАПАДНО  НИЛСКА  ТРЕСКА 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  

Член 1 

Во Решението за забрана на увоз и транзит на до-

машни и диви еквиди заради заштита од внесување на 

вирусот на западно нилска треска во Република Маке-

донија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 121/17, 130/17, 145/17, 165/17, 14/18 и 159/18), При-

логот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел 

на ова решение. 

  

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02-181/5 Агенција за храна 

17 септември 2018 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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3286. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на 

Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И 

ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО 

МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ  

СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ 

НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, 

јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои сод-

ржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска 

свинска чума во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16,  95/17, 

118/17, 138/17, 79/18, 101/18, 124/18 и 159/18), во Прилогот Делот 4 се заменува со нов Дел 4, кој е составен 

дел на ова решение. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

           Бр. 02-1733/7                                              Агенција за храна 

17 септември 2018 година                                                и ветеринарство 

                Скопје                                                  Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 

ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

3287. 

Врз основа на член 7-б став (1) алинеја 4, член 

136 ставови (7) и (8), член 138 став (6), член 139 став 

(2), член 144 од Законот за воздухопловство („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 

24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 

97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), а во врска со 

член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу Европ-

ската заедница и нејзините земји членки, Република 

Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, 

Република Хрватска, Република Македонија, Репуб-

лика Исланд, Република Црна Гора, Кралството 

Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата 

на Обединетите нации за привремена администраци-

ја на Косово за основање на Европска заедничка воз-

духопловна област ратификувана со Законот за рати-

фикација на Мултилатералната спогодба („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 27/07 и 98/09),  

директорот на Агенцијата за цивилно воздухоплов-

ство донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗ-

ВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ НА 

КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за стручно оспособување, про-

верки, дозволи и овластувања на персоналот на 

контрола на летање (“Службен весник на Републи-

ка Македонија” бр. 129/17 и 89/18) во членот 7 во 

ставовите (1), (2), (4), (5), (6) и (7) зборовите: “31 

декември 2018“ се заменуваат со зборовите: “1 јуни 

2019”. 

Во ставот (8) зборовите: “30 јуни 2019” се замену-

ваат со зборовите: “30 декември 2019”. 

 

Член 2 

Во Прилогот во Анекс I во Дел ATCO-Услови за из-

давање на дозволи на контролори на летањето во Под-

дел B  во точката ATCO.B.015, потточка б) во воведна-

та реченица зборовите: “содржи барем едно” се заме-

нуваат со зборовите: “може да содржи едно или по-

веќе“. 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

         Бр. 10-1024/12 Директор на Агенцијата 

17 септември 2018 година за цивилно воздухопловство, 

              Скопје Горан Јандреоски, с.р. 

 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА 

СОПСТВЕНОСТ 

3288. 

Врз основа на член 181 став (3), член 184 став 

(2), член 185 став (6), член 189 став (2), член 195 

став (4), член 197 став (4), член 200 став (4), член 

201 став (3), член 203 став (2), член 204 став (2), 

член 205 став (6), член 211 став (5), член 213 став (2) 

и член 225 став (3) од Законот за индустриската соп-

ственост („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 21/09, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 

83/18), директорот на Државниот завод за индус-

триска сопственост донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВСКА МАРКА 

 

Член 1 

Во Правилникот за трговска марка („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.92/09), во членот 28 

став (2), во точката 2), сврзникот „и” се брише. 

Во точката 3), точката и запирката се заменуваат со 

сврзникот „и”.  

По точката 3) се додава нова точка 4) која гласи:  

„4) доказ за платени соодветни  трошоци“. 

 

Член 2 

Прилогот 3 се заменува со нов Прилог 3 кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

 

Бр. 03-937/3 

Државен завод за 

индустриска сопственост 

14 септември 2018 година Директор, 

Скопје д-р Сафет Емрули, с.р. 
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