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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3794.
Врз основа на член 38 став 3 и став 4 од Законот за
земјоделското 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), а во врска со член 23 став 1
од Законот за изменување и дополнување на Законот за
земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр.95/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕН БЕСПРАВЕН
ПОМОШЕН ОБЈЕКТ И ОБЈЕКТ ЗА ПРИМАРНА
ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште врз кое има
изграден бесправен помошен објект и објект за примарна обработка на земјоделски производи со непосредна
спогодба со ДПТУ „ЗЕЛЕНА КУЌА“ ДОО с. Горни
Подлог Кочани на земјоделско земјиште со вкупна површина од 439 м2 кое се наоѓа на КП бр.324/1, мв. Долни Лаки, број на зграда/друг објект 1, катастарска култура Н-ПО, со површина од 281 м2 и КП бр.324/1,
м.в. Долни Лаки, број на зграда/друг објект 3, катастарска култура Н-ОПОЗП, со површина од 158м2, запишани во Имотен лист бр.49 за КО Долни Подлог во сопственост на Република Македонија.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште врз
кое има изграден бесправен помошен објект и објект за
примарна обработка на земјоделски производи со
непосредна спогодба од членот 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Решение од Судски совет на Република Македонија ..................................
Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи
животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот
на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по
потекло од Република Бугарија ..........
Одлука за избор на виш јавен обвинител на вишото Јавно обвинителство Скопје, виш јавен обвинител на вишото Јавно обвинителство Гостивар; основен јавен обвинител на основното Јавно обвинителство за гонење на организиран
криминал и корупција – Скопје; основен јавен обвинител на основното Јавно обвинителство Битола; основен јавен обвинител на основното Јавно обвинителство Велес; основен јавен обвинител на основното Јавно обвинителство Кавадарци ....
Огласен дел .........................................
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-915/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3795.
Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“) бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БЕТОН ГРУП ДООЕЛ С. БОГОВИЊЕ, БОГОВИЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ЧЕГРАНЕ – ГОСТИВАР“, ОПШТИНА ГОСТИВАР
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги БЕТОН ГРУП ДООЕЛ с.Боговиње, Боговиње се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот „с.Чегране – Гостивар“, Општина Гостивар, со површина на простор на
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани
со координати како е дадено во табелата и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата Y
7500253
7501477
7501462
7499821

Координата X
4633992
4634000
4632629
4632775
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2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
1.869077 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални
суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8826/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3796.
Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.11.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА, ПРЕВОЗ И УСЛУГИ РЕГУЛИМИ И ОБОРЕВЕ-ГАГИ
УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С.СТРЕЛЦИ КИЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТАНОВЕЦ“, ОПШТИНА КИЧЕВО

1. На Друштвото за трговија, превоз и услуги РЕГУЛИМИ И ОБОРЕВЕ-ГАГИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Стрелци Кичево се доделува концесија за експлоатација на
минерална суровина – варовник на локалитетот „Становец“, Општина Кичево, со површина на простор на
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани
со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Т-1
Т-2

Координата
Y
7 483 323
7 483 583

Координата
X
4 593 120
4 593 098

Т-3

7 483 927

4 593 232

Т-4

7 483 901

4 593 464

Т-5

7 483 344

4 593 327

Т-1

Координата
Y
7 483 191

Координата
X
4 593 044

Т-2

7 483 065

4 593 159

Т-3

7 482 962

4 593 099

Т-4

7 483 063

4 592 935

Точка

Точка

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=0.174638 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални
суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8828/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3797.
Врз основа на член 23 став 1 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 13.11.2018 година донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО
СКОПЈЕ
Член 1
Да се изврши продажба на недвижнa ствар во
Скопје, сопственост на Република Македонија, корисник Mинистерство за финансии, која се наоѓа на
КП.бр.1677 дел 2, ул.„Партизански одреди“, бр.70 Б
зграда 1, намена на зграда (Б1-1 дуќани), влез 1, кат
СУ, бр.18/С, намена на посебен/заеднички дел од зграда – ДП со површина од 28 м2, запишана во Имотен
лист бр.79577 за КО Карпош.
Член 2
Продажбата на недвижнaта ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со
кој управува и оперира Министерството за финансии –
Управа за имотно-правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процена од Бирото за судски
вештачења-Скопје СВ 5 153/17 од 02.04.2018 година и
корекција на Процена од Бирото за судски вештачењаСкопје СВ 5 95/18 од 02.04.2018 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижната ствар во износ
од 2.604.894,00 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 2.604.894,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница:
www.e-aukcii.finance.gov.mk
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-9415/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3798.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското 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 Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г- ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ
КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена Г- производство, дистрибуција и сервиси, КО Глуво Бразда, Општина Чучер
Сандево.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9535/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3799.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ 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 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА
СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА ГРАДБА
ПРОМЕТ ДОО КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„ЦРВЕНИ БРЕГОВИ“, ОПШТИНА НЕГОТИНО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минералната суровина – песок и чакал на локалитетот „Црвени Брегови“, Општина Неготино на Друштвото за градежништво и трговија
ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини бр. 44-4814/1 од 28.12.2017 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр.197/17).
2. Друштвото за градежништво и трговија ГРАДБА
ПРОМЕТ ДОО Кавадарци достави понуда со бр.
00000092 на 25.7.2018 година.
3. Друштвото за градежништво и трговија ГРАДБА
ПРОМЕТ ДОО Кавадарци ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и
достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци се доделува концесија за
детални геолошки истражувања на минералната сурови-
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на – песок и чакал на локалитетот „Црвени Брегови“,
Општина Неготино, со површина 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:
Точка
1
2
3
4
5

Координата
Y
7587662
7587783
7587591
7587322
7587509

Координата
X
4599125
4598890
4598791
4598882
4599097

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.090533 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 68.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати 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 одлука 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 Република Македонија”.
Бр. 44-9553/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3800.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ 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 13.11.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ТРАВЕРТИН НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ТРАВЕРТИН МИНЕРАЛИ ДООЕЛ ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РАФЧЕ“, ОПШТИНА
САРАЈ
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални
геолошки истражувања на минералната суровина – травертин на локалитетот „Рафче“, Општина Сарај на
Друштвото за производство, трговија и услуги ТРАВЕРТИН МИНЕРАЛИ ДООЕЛ Прилеп, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на
концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини бр. 44-4814/1 од 28.12.2017 година
(“Службен весник на Република Македонија“
бр.197/17).
2. Друштвото за производство, трговија и услуги
ТРАВЕРТИН МИНЕРАЛИ ДООЕЛ Прилеп достави понуда со бр. 00000093 на 25.7.2018 година.
3. Друштвото за производство, трговија и услуги
ТРАВЕРТИН МИНЕРАЛИ ДООЕЛ Прилеп ги исполни
условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за производство, трговија и услуги
ТРАВЕРТИН МИНЕРАЛИ ДООЕЛ Прилеп се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – травертин
на локалитетот
„Рафче“, Општина Сарај, со површина 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:
Точка
1
2
3
4
5
6

Координата
Y
7525125
7525475
7525632
7526122
7526125
7525125

Координата
X
4655325
4655325
4655053
4655078
4654325
4654325

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.849623 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 70.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати 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.
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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 одлука 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 Република Македонија”.
Бр. 44-9553/2
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3801.
Врз основа на член 38 став 1 алинeја 2 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 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања
на минерални суровини на следните локалитети:
- „Дризла“, Општина Студеничани за минерална суровина – кварцен песок и
- „с.Ново Село“, Општина Штип за минерална суровина –габро,
објавени со Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини 6/2018 („Службен весник на Република Македонија“ бр.112/18).
2. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минералните суровини
од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека
за објавените локалитети од точка 1 на оваа одлука нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот
за доставување на понуди.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9553/3
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3802.
Врз основа на член 23 став (1) 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 13.11.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО
ТЕТОВО
Член 1
Да се изврши продажба на недвижни ствари во Тетово, сопственост на Република Македонија - корисник
Министерство за финансии, кои се наоѓаат на КП
бр.4691, на ул.„Браќа Миладиновци“, запишани во Имотен лист бр.104019 за КО Тетово-2 и тоа:
- зграда бр.1, намена на зграда А1-1, влез /, кат К1,
број /, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ,
со внатрешна површина од 112 м2;
- зграда бр.1, намена на зграда А1-1, влез /, кат К2,
број /, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ,
со внатрешна површина од 112 м2 и
- зграда бр.1, намена на зграда А1-1, влез /, кат ПР,
број /, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП,
со внатрешна површина од 112 м2.
Член 2
Продажбата на недвижните ствари од член 1 од
оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно
наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски
вештачења - Скопје број СВ V-64/2018 од 27.4.2018 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижните ствари во износ од 6.154.981,50 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 6.154.981,50 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9633/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3803.
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 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ОПШТИНА
ГАЗИ БАБА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, и тоа:
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Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Општина Гази Баба,
за потребите на OОУ „25 Мај “ - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гази Баба, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9678/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3804.
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 13.11.2018 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 Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
Реден
број

1.

2.

3.

Назив на
движните
ствари

Интерактивна табла

Проектор

Плафонски
држач за
проектор

Опис на
движните
ствари

Количина
(парче)

марка GAOKE
модел - GK880G/82S

1

марка EPSON
модел - EB108

1

Метален плафонски држач
за проектор

1

Единечна
вредност
(без вклучен ддв) во
денари

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гевгелија, за потребите на СОУ „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гевгелија, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9679/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3805.
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 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
Реден
број

Назив на
движните
ствари

Опис на
движните
ствари

Количина
(парче)

Единечна
вредност
(без вклучен ддв) во
денари

1.

Интерактивна
табла

марка GAOKE
модел GK880G/82S

1

21.830,54

2.

Проектор

марка EPSON
модел EB-108

1

21.830,54

3.

Плафонски
држач за
проектор

Метален
плафонски држач
за проектор

1

6.822,04

21.830,54

21.830,54

6.822,04
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Битола,
за потребите на СОУ „Таки Даскало“ - Битола.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Битола, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-9681/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Бр. 44-9680/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3806.
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 13.11.2018 година, донесе

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3807.
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 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Струга,
за потребите на СОУ „Ибрахим Темо“ - Струга.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Кочани,
за потребите на СОУ „Љупчо Сантов“ - Кочани.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Кочани, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струга, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9682/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

19 ноември 2018
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3808.
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 13.11.2018 година, донесе

3809.
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 13.11.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВЕЛЕС

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВЕЛЕС

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Велес,
за потребите на СОУ „Кочо Рацин“ - Велес.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Велес, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Велес,
за потребите на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Велес.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Велес, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-9683/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Бр. 44-9707/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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3810.
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 13.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА КОМПЛЕКС СО НАМЕНА
А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО ТЕТОВО ВОН Г.Р., ОПШТИНА ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на комплекс со намена А4-времено сместување КО Тетово вон-г.р., општина Тетово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:
Катастарска
парцела бр.

Катастарска
општина

Викано
место

Катастарска
култура

Кататастарска
класа

Тетово вонКлјуково
нива
4
г.р
Тетово вон7704/2
Клјуково
нива
4
г.р
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 15076м2
7704/1

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Струмица, за потребите на ООУ „Маршал Тито“-Муртино.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струмица, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9715/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3811.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското 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 Република Македонија, на седницата, одржана 3.11.2018 година, донесе

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-9918/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3812.
Судскиот совет на Република Македонија согласно
член 31 став 1 алинеја 3, член 47 став 1 точка 1 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/2017
и 83/2018) и член 73 став 1 алинеја 1 од Законот за судовите (“Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/2018), на ден
14.11.2018 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува престанок на судиската функција на
Анета Арнаудовска, судија на Основен суд Скопје 1
Скопје, по сопствено барање.

19 ноември 2018
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Со денот на престанокот на судиската функција на
судијата му престанува правото на плата како судија
заклучно со 19.11.2018 година.
Решението ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-1480/2
14 ноември 2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3813.
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), директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА
ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА
ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 181/18 и 196/18), во членот 1
став (1) се додава нова алинеја 1 која гласи:
“ - Стара Загора/Stara Zagora”.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-3156/3
9 ноември 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3814.
Врз основа на член. 40 ст.2 од Законот за јавното
обвинителство (Службен весник на РМ бр.150/07),
член 9, член 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обнвинители на Република
Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија,
нa педесет и третата седница одржана на 14.11.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ВИШ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ВИШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ, ВИШ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ВИШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ГОСТИВАР; ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО
ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА – СКОПЈЕ; ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО
БИТОЛА; ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВЕЛЕС; ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО КАВАДАРЦИ
I
За Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Скопје е избран:
1. Мустафа Хајрулахи.
II
За Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Гостивар е избран:
1. Ислам Абази.
III
За Основен јавен обвинител на Основното јавно
обвинителство за гонење на организиран криминал и
корупција – Скопје е избрана:
1. Вилма Русковска.
IV
За Основен јавен обвинител на Основното јавно
обвинителство Битола е избрана:
1. Лиле Талевска.
V
За Основен јавен обвинител на Основното јавно
обвинителство Велес е избрана:
1. Гордана Тодорова.
VI
За Основен јавен обвинител на Основното јавно
обвинителство Кавадарци е избрана:
1. Елизабета Мишева Јорданова.
VII
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”
СОИ.бр.4 /18
14 ноември 2018 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Коле Штерјев, с.р.
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