
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
www.slvesnik.com.mk                              contact@slvesnik.com.mk 
                      

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
2916. Одлука за утврдување на геодет-

ски работи за посебни намени од 
значење за Република Македонија ....  2 

2917. Одлука за доделување на концеси-
ја за експлоатација за потребите за 
реконструкција и рехабилитација 
на државен пат „А3/Р1312 на ниво 
на експресен пат, делница Велес-
Кадрифаково, Втора секција од 
депонија Велес до с.Лозово, од ста-
ционажа км.0+000 до км.8+933,92“ 
на минерална суровина – песок и 
чакал на Јавното претпријатие за 
државни патишта на локалитетот 
„Бунар Дере“, општина Велес ............  3 

2918. Одлука за отстапка на нафтени де-
ривати од Дирекција за  задолжи-
телни резерви на нафта и нафтени 
деривати на Јавното претпријатие 
„Македонијапат“ -  Скопје .................  3 

2919. Одлука за  престанок и за давање 
на трајно користење на движни 
ствари на Универзитетот „Св.Кли-
мент Охридски“ - Битола ....................  4 

2920. Одлука за престанок и  за давање 
на трајно користење на недвижна 
ствар на Државниот комунален 
инспекторат .........................................  6 

  Стр. 
2921. Одлука за давање одобрение за ос-

новање приватна установа за деца- 
Центар за ран детски развој „Сум-
нал “- Скопје......................................... 6 

2922. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Државна урбанистичка планска до-
кументација за изградба на бензин-
ска пумпна станица и услужни цен-
три со придружни содржини на ав-
топат Миладиновци-Штип КО Со-
пот општина Свети Николе................. 7 

2923. Одлукa за давање согласност на 
Годишната сметка за 2014 година и 
Гoдишниот извештај за работењето 
во 2014 година на Јавното претпри-
јатие за управување и заштита на 
повеќенаменското подрачје „ЈА-
СЕН" - Скопје ....................................... 7 

2924. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за употреба на средствата 
остварени од работењето нa Јавно-
то претпријатие за управување и 
заштита на повеќенаменското под-
рачје „ЈАСЕН" Скопје за финансис-
ката 2014 година .................................. 7 

Број 94 8 јуни 2015, понеделник година LXXI 



 Стр. 2 - Бр. 94                                                                                 8 јуни 2015 
 

  Стр. 
2925. Одлука за испраќање на припадни-

ци на Армијата на Република Маке-
донија за учество на обука  „Заед-
ничка обука за блиска борба во на-
селено место“, во Република Грција..  8 

2926. Одлука за давање одобрение за ос-
новање на Приватен студентски 
дом ,,Логос“, во Штип ........................  8 

2927. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Локална урбанистичка планска до-
кументација за изградба на објекти 
со намена Б3-големи угостителски 
единици на КО Шипковица-вон г.р. 
општина Тетово ...................................  9 

2928. Решение за изменување на Реше-
нието за именување претседател и 
членови на Комисијата за осигуру-
вање од автомобилска одговорност ...  9 

2929. Програма за изменување на Прог-
рамата за изградба и реконструкци-
ја на основни училишта за  2015 го-
дина ......................................................  9 

2930. Програма за изменување и допол-
нување на Програмата за промоција 
и поддршка на туризмот за 2015 го-
дина ......................................................  10 

2931. Правилник за начинот на извршу-
вање на привремената мерка за 
заштита од семејно насилство - за-
должително лекување на сторите-
лот доколку злоупотребува  алко-
хол, дрога и други психотропни 
супстанции или има психичко забо-
лување ..................................................  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Стр. 
2932. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за формата 
и содржината на патниот налог ...........  12 

2933. Тарифник за изменување и допол-
нување на Тарифникот за висината 
на надоместокот за извршените гео-
детски работи од страна на тргов-
ците поединци овластени геодети и 
трговските друштва за геодетски 
работи ................................................... 16 

 Декларации, заеднички позиции и 
демарши на Европската Унија кон 
кои се придржува/прифаќа Репуб-
лика Македонија на покана на ЕУ  

    8. Одлука за воведување на рестриктив-
ни мерки согласно Одлуката за спро-
ведување на Советот (ЗНБП) 2015/383 
од 6 март 2015 година за спроведува-
ње на Одлука 2013/255/ЗНБП за рес-
триктивни мерки против Сирија........... 2 

    9. Одлука за воведување на рестрик-
тивни мерки согласно Одлуката  на 
Советот (ЗНБП)  2015/157 од  30 ја-
нуари  2015 година за изменување 
на Одлука 2011/72/ЗНБП за рес-
триктивни мерки насочени против 
одредени лица и субјекти во однос 
на состојбата во Тунис…………….. 20 

   10. Одлука за воведување на рестрик-
тивните мерки заради закани кон 
Меѓународниот мир и безбедност 
причинети од терористички акти, 
согласно Резолуцијата 2204 (2015) 
на Советот за безбедност на Обеди-
нетите Нации………………….......... 26 

 Огласен дел.................................... 1-80 

 _____________________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2916. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 

3.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ  

ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдува-

ат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за плански опфат за изработка на Урбанистичко 

планска документација за бензинска пумпна станица и придружно услужни објекти КО Лозово и КО Лозово 

вон гр., општина Лозово. 

  

Член 2 

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

Македонија“. 

 

       Бр. 42-4956/1                                               Заменик на претседателот 

  3 јуни 2015 година                                              на Владата на Република 

           Скопје                                           Македонија, 

                                                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2917. 
Врз основа на член 40-а став (9) од Законот за ми-

нерални суровини („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 3.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИ-

ЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДРЖАВЕН ПАТ 

„А3/Р1312 НА НИВО НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ, ДЕЛ-

НИЦА ВЕЛЕС-КАДРИФАКОВО, ВТОРА СЕКЦИ-

ЈА ОД ДЕПОНИЈА ВЕЛЕС ДО С.ЛОЗОВО, ОД 

СТАЦИОНАЖА КМ.0+000 ДО КМ.8+933,92“ НА 

МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ 

НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ 

ПАТИШТА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БУНАР ДЕРЕ“, 

ОПШТИНА ВЕЛЕС 

 

1. На Јавното претпријатие за државни патишта - 

Скопје се доделува концесија за експлоатација за пот-

ребите за реконструкција и рехабилитација на државен 

пат „А3/Р1312 на ниво на експресен пат, делница Ве-

лес-Кадрифаково, Втора секција од депонија Велес до 

с.Лозово, од стационажа км.0+000 до км.8+933,92“ на 

минерална суровина – песок и чакал на локалитетот 

„Бунар Дере“, општина Велес, со површина на простор 

на концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-

ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-

ни со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 

Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

Т-1 7567401 4621731 

Т-2 7567362 4621733 

Т-3 7567357 4621729 

Т-4 7567325 4621740 

Т-5 7567251 4621775 

Т-6 7567242 4621769 

Т-7 7567245 4621724 

Т-8 7567330 4621613 

Т-9 7567373 4621625 

Т-10 7567383 4621638 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

0,01442 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука  е до 03.01.2016 година. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни 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 До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.         

 
Бр. 42-5060/1 Заменик на претседателот 

3 јуни 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2918. 
Врз основа на член 9-a, став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 3.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПКА НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ДИРЕКЦИЈА ЗА  ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА 
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ -  СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од Дирекцијата за задолжителни ре-
зерви на нафта и нафтени деривати, се отстапуваат без 
надомест, нафтени деривати на Јавното претпријатие 
„Македонијапат“ -  Скопје и тоа: 

- Еуродизел БС гориво ....................... 400.000 литри; 
- Екстралесно гориво ......................... 400.000 литри; 
- Еуросупер БС–95 гориво ................   20.000 литри. 
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат за извршување на основните работи од тековно, 
инвестиционо и зимско одржување на патишта од стра-
на на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје, 
планирани со Годишната програма, со Јавното прет-
пријатие за државни патишта за 2015 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните  и 
манипулативните трошоци за преземање на отстапени-
те нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат 
на товар на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – 
Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за  задолжителни резер-
ви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука. 

 

Член 4 

Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 42-5107/1 Заменик на претседателот 

3 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 44 став2 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), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари-книги, и тоа: 

2919. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот 

„Св.Климент Охридски“ - Битола. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со Ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охрид-

ски“ - 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. 42-5189/1                                                                                                  Заменик на претседателот 
3 јуни 2015 година                                                                                              на Владата на Република 

  Скопје                                                                                                                  Македонија, 
                                                                                                                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2920. 
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015) 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 3.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВ-

НИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државе-

ниот инспекторат за транспорт му престанува користе-

њето на дел од недвижната ствар – деловен простор на 

ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15-Скопје,  локал 1 

и 2, на КП бр. 315, КО Кисела Вода 2, со површина од 

110 м2, запишан во Имотен лист бр. 48477, сопстве-

ност на Република Македонија. 

 

Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 

на трајно користење, без надомест, на Државниот ко-

мунален инспекторат. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Државниот 

инспекторат за транспорт и Државниот комунален  

инспекторат, во рок од десет  дена од денот на влегува-

њето во сила на оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5196/1 Заменик на претседателот 

3 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2921. 

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 3.6.2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ ПРИ-

ВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ЦЕНТАР ЗА РАН 

ДЕТСКИ РАЗВОЈ „СУМНАЛ “- СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватна установа за деца- центар за ран детски развој 

,, Сумнал”- Скопје, со седиште на ул. ,,Максут Садик„„ 

бр.5, општина Чаир, со вкупна површина од 106,8 м2. 

Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 

основа на поднесеното барање од ,,Здружението за раз-

вој на ромската заедница  СУМНАЛ” – Скопје, со се-

диште на ул. ,,Славеј Планина„„ бр.19, со ЕДБС 

4030001410122, преку овластено лице Фатма Бајрам 

Аземовска, со место на живеење на ул. ,,Димо Хаџи 

Димов„„ бр. 3, Битола. 

 

Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 

одлука, ќе се организира и остварува згрижување и 

воспитание на деца од предучилишна возраст, односно 

ќе се организира згрижување, престој, воспитно-обра-

зовани, спортско-рекреативни, културно-забавни ак-

тивности, мерки и активности за подобрување и зачу-

вување на здравјето и за поттикнување на интелектуал-

ниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и соци-

јалниот развој на детето на возраст од три до шест го-

дини живот, односно до вклучување во основно обра-

зование согласно Законот за заштита на децата.  

 

Член 4 

Потребните соодветни стручни и други работници 

кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспита-

ние на деца од предучилишна возраст во приватната 

установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбе-

дат согласно пропишаните стандарди и нормативи за 

вршење на дејноста. 

 

Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 

установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно 

пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-

носта.  

 

Член 6 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-

вање и воспитание во приватната установа за деца е до 

120 деца на возраст од три до шест години, односно до 

вклучување во основно образование и ќе бидат распо-

редени во четири згрижувачко – воспитни групи, сооб-

разно на бројот на децата утврдени со Законот за заш-

тита на децата.  

 

Член 7 

Програмата за вршење на дејноста е според Програ-

мата за рано учење и развој. 

 

Член 8 

Јазикот на кои ќе се изведуваат активностите во 

приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 

македонски јазик и неговото  кирилско писмо. 

 

Член 9 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-

лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-

то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-

цијална политика и уписот во Централниот регистар на 

Република Македонија. 
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Член 10 

Средствата за основање и работа на приватната ус-

танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 

основачот. 

 

Член 11 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5249/1 Заменик на претседателот 

3 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2922. 

Врз основа на член 49 став 7 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 и 166/14), а во врска 

со член 23 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник 

на Република на Македонија“ бр.72/15), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 3.6.2015 

година, донесе   

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И 

УСЛУЖНИ ЦЕНТРИ СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ 

НА АВТОПАТ МИЛАДИНОВЦИ-ШТИП КО 

СОПОТ ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Државна урбанистичка планска документација за 

изградба на бензинска пумпна станица и услужни цен-

три со придружни содржини на автопат Миладиновци-

Штип КО Сопот, општина Свети Николе. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена,  ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

Член 3 

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

 
Бр. 42-5295/1 Заменик на претседателот 

3 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2923. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

3.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

СМЕТКА ЗА 2014 ГОДИНА И ГOДИШНИОТ ИЗ-

ВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2014 ГОДИНА НА 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И 

ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ  

„ЈАСЕН" - СКОПЈЕ 

 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка за 2014 година и Годишниот извештај за рабо-

тењето во 2014 година на Јавното претпријатие за уп-

равување и заштита на повеќенаменското подрачје 

„ЈАСЕН“ -Скопје бр. 02-856/3 од 6.5.2015 година, усво-

ени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на 

седницата, одржана на 6.5.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-5317/1 Заменик на претседателот 

3 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2924. 

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија" бр.38/96, 6/02. 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

3.6.2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД 

РАБОТЕЊЕТО НA ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНА-

МЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН" СКОПЈЕ ЗА  

ФИНАНСИСКАТА 2014 ГОДИНА 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

употреба на средствата остварени од работењето на 
Јавното претпријатие за управување и заштита на пове-
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ќенаменското подрачје „ЈАСЕН"- Скопје за финансис-
ката 2014 година бр. 02- 856/4 од 6.5.2015 година, до-
несена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, 
на седницата, одржана на 6.5.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-5317/2 Заменик на претседателот 

3 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2925. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република  Македонија“бр.42/01, 

5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 3.6.2015 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-

ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 

НА ОБУКА  „ЗАЕДНИЧКА ОБУКА ЗА БЛИСКА 

БОРБА ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО“, ВО РЕПУБЛИКА  

ГРЦИЈА 

 

1. За учество на обука „Заедничка обука за блиска 

борба во населено место“, која ќе се одржи во Кукуш, 

Република Грција, во периодот од 18.10.2015 година до 

25.10.2015 година, се испраќаат 9 (девет) припадници 

на Армијата на Република Македонија (во натамошни-

от текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт на припад-

ниците на Армијата ги обезбедува Министерството за 

одбрана, а трошоците за сместување и исхрана ги обез-

бедува земјата домаќин, Република Грција. 

3. Подготовките на припадниците на Армијата ќе ги 

изврши Генералштабот на Армијата, а организацијата 

и испраќањето ќе ја изврши Министерството за од-

брана. 

4. По завршување на обуката Министерството за 

одбрана, поднесува извештај пред Владата на Републи-

ка Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-5462/1 Заменик на претседателот 

3 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2926. 

Врз основа на член 16 од Закон за студентскиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 15/13, 120/13 и 41/14), Владата на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 3.6.2015 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 

ПРИВАТЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,ЛОГОС“,  

ВО ШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

Приватен студентски дом ,,Логос“, во Штип. 

 

Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 

основа на поднесокот (барањето) од основачот Тргов-

ско друштво за производство, транспорт, трговија и ус-

луги АГРО – ПАК ДООЕЛ увоз-извоз - Штип, ЕДБ 

4029000118802, со седиште на ул. „11 Конгрес на СКЈ“ 

бб, Штип, застапувано од управителот Жаклина Горги-

ева.  

 

Член 3 

Во приватниот студентски дом ,,Логос“, во Штип 

ќе се обезбедува сместување и исхрана на студентите 

кои студираат надвор од местото на живеење, согласно 

Законот за студентскиот стандард. 

 

Член 4 

Потребниот кадар кој ќе биде вработен во Приват-

ниот студентски дом ,,Логос“, во Штип е согласно Пра-

вилникот за нормативите и стандардите за опрема, 

простор, и кадар во студентските домови. 

Во првата година во приватниот студентски дом  

,,Логос“, во Штип ќе бидат вработени пет лица. 

 

Член 5 

Потребната опрема за опремување на Приватниот 

студентски дом ,,Логос“, во Штип е согласно нормати-

вите утврдени за оваа дејност. 

 

Член 6 

Приватниот студентски дом ,,Логос“, во Штип ќе 

биде сместен во објект на улица ,,11 Конгрес на СКЈ,, 

бр.53 во Штип, за што основачот има обезбедено прос-

тор со вкупна површина од 595 м2. 

 

Член 7 

Бројот на студентските места во студиската 

2015/2016 година ќе изнесува 52,  додека за наредните 

студиски години за бројот на студентските места ќе од-

лучува основачот согласно  сместувачките капацитети. 
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Член 8 

Приватниот студентски дом ,,Логос“, во Штип  ќе 

отпочне со работа од 1 јули 2015 година, по добивање-

то на решение за верификација од Министерството за 

образование и наука. 

 

Член 9 

Средствата потребни за работа на Приватниот сту-

дентски дом ,,Логос“, во Штип ги обезбедува основа-

чот. 

 

Член 10 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5511/1 Заменик на претседателот 

3 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2927. 

Врз основа на член 49 став 7 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 и 166/14), а во врска 

со член 23 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник 

на Република на Македонија“ бр.72/15), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 3.6.2015 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-

ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-

БА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б3-ГОЛЕМИ УГОС-

ТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ НА КО ШИПКОВИЦА-ВОН  

Г.Р. ОПШТИНА ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пре-

намена на земјоделско во градежно земјиште за из-

работка на Локална урбанистичка планска докумен-

тација за изградба на објекти со намена Б3-големи 

угостителски единици на КО Шипковица-вон г.р., 

општина Тетово. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикаци: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5683/1 Заменик на претседателот 

3 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2928. 

Врз основа на членот 44 од Законот за задолжител-

но осигурување во сообраќајот („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 88/05, 70/06, 81/08, 47/11, 

135/11 и 112/14) Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 3.6.2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-

ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИ-

СИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТОМОБИЛСКА  

ОДГОВОРНОСТ 

 

1. Во Решението за именување претседател и чле-

нови на Комисијата за осигурување од автомобилска 

одговорност („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 12/12) во точката 1 поддточка б), алинејата 3 

се менува и гласи: 

„Трајче Латиновски, член од Националното биро за 

осигурување.“ 

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

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

ка Македонија". 

 

Бр. 42-5141/1 Заменик на претседателот 

3 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2929. 

Врз основа на член 41 став 1 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија  за 2015 го-

дина („Службен весник на Република Македонија” 

бр.155/14), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 3.6.2015 година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА 

И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ  

УЧИЛИШТА ЗА  2015 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на 

основни училишта за 2015 година („Службен весник на 

Република Македонија” бр 194/14), во точка 1 табелата 

„Опис на планирани активности и распределба на фи-

нансиски средства обезбедени на Потпрограма ТБ – Ре-

конструкција на основни училишта” се менува со нова 

табела, која гласи: 

 

Опис на планирани активности и распределба на 

финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТБ –

Реконструкција на основни училишта: 

 

ОПИС НА АКТИВНОСТИ 

ПЛАНИРАНИ 

ФИНАНСИСКИ 

СРЕДСТВА 

Реконструкциja, санациja, адаптаци-

ја на училишни објекти кои се за-

почнати и нови реконструкции, са-

нации и адаптации кои ќе започнат 

во 2015 година 

22.500.000 

Стручно-технички надзор при ре-

конструкции, санации, адаптации 
      1.200.000 

Техничка документација, елаборати, 

ревизија на техничка документација 

и  трошоци за обезбедување на пода-

тоци од јавни институции 

      1.800.000 

ВКУПНО 25.500.000 

  

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-5197/1 Заменик на претседателот 

3 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2930. 

Врз основа на член 5 од Законот за основање на 

Агенцијата за промоција и подршка на туризмот во Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010, 59/2012, 187/2013 

и 41/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 3.06.2015 година донесе 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА 

ТУРИЗМОТ ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Програмата за промоција и поддршка на туриз-

мот за 2015 година  („Службен весник на Република 

Македонија бр. 196/14 и 30/15) во член 2, точка а)  пот-

точка 2 зборовите „Берлин IHIF“ се додаваат зборови-

те: „Istanbul Cathic (Turkey and Neighbors Hotel 

Investmnet), регионална презентација на „Храна и вино, 

настани и манифестации“ и други“. 

Во потточката 3, зборовите: „4.000.000,00 денари“ 

се заменуваат со зборовите: “7.700.000,00 денари“. 

Во точка б)  потточката 15, зборовите: „Традиција и 

настани“ се заменуваат со зборовите: „Активности во 

природа“. 

 

Член 2 

Во член 3, зборовите: „91.000.000,00 денари“ се за-

менуваат со зборовите: “87.300.000,00 денари“. 

  

Член 3 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ . 

 

Бр. 42-5303/1 Заменик на претседателот 

3 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

2931. 

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за пре-

венција, спречување и заштита од семејно насилство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.138/14 

и 35/15), министерот за здравство донесe 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРИВРЕ-

МЕНАТА МЕРКА ЗА ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО 

НАСИЛСТВО-ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛЕКУВАЊЕ НА 

СТОРИТЕЛОТ ДОКОЛКУ ЗЛОУПОТРЕБУВА  АЛ-

КОХОЛ, ДРОГА И ДРУГИ ПСИХОТРОПНИ СУП-

СТАНЦИИ ИЛИ ИМА ПСИХИЧКО ЗАБОЛУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на из-

вршување на привремената мерка за заштита од семеј-

но насилство - задолжително лекување на сторителот 

доколку злоупотребува алкохол, дрога и други психот-

ропни супстанции или има психичко заболување (во 

понатамошниот текст: привремена мерка).  
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Член 2 

Привремената мерка се извршува во здравствена 

установа што ги исполнува условите согласно пропи-

сите за здравствената заштита и е определена со одлука 

на надлежниот суд кој ја изрекол привремената мерка, 

што има крајна цел лекување на сторителот и запирање 

на насилството. 

Привремената мерка се извршува во:  

1. ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“ – Скопје 

2. ЈЗУ Психијатриска болница – Демир Хисар и 

3. ЈЗУ Психијатриска болница – Негорци. 

 

Член 3 

Сторителот по приемот на одлуката за изречената 

привремената мерка се јавува за преглед во здравстве-

ната установа во која е упатен на задолжително лекува-

ње во која се пристапува кон соодветен третман на сто-

рителот согласно прописите за здравствената заштита, 

а во рокот утврден во одлуката на судот.  

При третманот на сторителот на семејното насил-

ство на кои им е изречена привремената мерка од стра-

на наздравствените работници, односно здравствените 

соработници се применуваат прописите за заштитата 

на правата на пациентите.  

Сторителот се информира од страна на здравстве-

ните работници и други вработени во здравствените 

установи за правата, мерките за заштита и постапките 

за остварување на истите, како и за достапните услуги 

за помош и заштита. 

При спроведување на третманот од страна на здрав-

ствената установа по потреба се воспоставува соработ-

ка со други надлежни органи (полициска станица) и со-

цијални установи. 

 

Член 4 

Здравствените работници и другите вработени во 

здравствените установи  во случај на извршување на 

изречена привремена мерка постапуваат веднаш, по ја-

вувањето на сторителот во здравствената установа од-

носно по приемот на одлуката за изречената привреме-

ната мерка за заштита донесена од надлежниот суд, во 

зависност од здравствената состојба на сторителот. 

По извршен прием и/или сместување на сторителот 

во здравствената установа  од страна на одговорното 

лице во здравствената установа се доставува известува-

ње до надлежниот центар за социјална работа според 

седиштето на здравствената установа, односно живеа-

лиштето на жртвата и/или жртвите, до избраниот лекар 

и до надлежниот суд.  

 

Член 5 

Во здравствената установа по приемот на сторите-

лот на кој му е изречена привремената мерка од страна 

на доктор на медицина специјалист од соодветна гран-

ка на специјализација (во натаможниот текст: доктор) 

се врши преглед, а со цел да се направи проценка на 

актуелната здравствена состојба на сторителот.  

Пред да го изврши прегледот од став 1 на овој член, 

докторот зема анамнеза со потребните податоци пов-

рзани со пациентот, членовите на неговото семејство и 

жртвата на насилството. 

Доколку докторот од став 1 на овој член, по из-

вршениот преглед и земената анамнеза, утврди потреба 

од дополнителни дијагностички процедури и/или мис-

лења од друг специјалист го упатува сторителот до со-

одветните служби во здравствената установа или до 

друга здравствена установа.  

Врз основа на анамнезата, прегледот и дополнител-

ните испитувања и/или мислења од став 3 на овој член, 

од страна на докторот од став 1 на овој член се утврду-

ва дијагнозата и потребната терапија за натамошен 

третман и лекување на сторителот, а во проценката на 

актуелната здравствена состојба на сторителот и ната-

мошниот третман на сторителот се вклучува и тимот во 

здравствената установа составен од психолог, соција-

лен работник, работен терапевт и медицинска сестра. 

 

Член 6 

Извршувањето на привремената мерка во зависност 

од проценката на актуелната здравствена состојба на 

сторителот, може да се обезбеди со прием за болничко 

лекување во здравствена установа во која се спроведу-

ва третманот и лекувањето, со лекување на сторителот 

во дневна болница или со амбулантско-поликлиничко 

лекување на сторителот. 

За извршување на привремената мерка тимот од 

член 5 став 4 од овој правилник подготвува индивидуа-

лен план за третман и лекување во здравствената уста-

нова во која ќе се лекува сторителот. 

 

Член 7 

Здравствениот работник, во согласност со процен-

ката на актуелната здравствена состојба на сторителот, 

ги презема неопходните мерки за задолжителното ле-

кување на основната болест или состојба за која е изре-

чена привремената мерка и го советува и/или по потре-

ба го упатува за натамошниот третман во друга здрав-

ствена установа. 

При лекувањето на сторителот здравствените ра-

ботници постапуваат согласно стручните упатства на 

медицина заснована на докази и усвоени упатства и 

протоколи согласно прописите за здравствената заш-

тита. 

Во текот на лекувањето доколку здравствениот ра-

ботник процени може да го  упати сторителот  за 

правна, социјална или друг вид на помош, со цел обез-

бедување на соодветен третман и извршување на прив-

ремената мерка на сторителот на семејното насилство.  
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Член 8 

Ако во текот на извршувањето на привремената 

мерка здравствениот работник утврди дека лекувањето 

е завршено и здравствената состојба е конечна, од 

страна на одговорното лице во здравствената установа 

се доставува известување до надлежниот центар за со-

цијална работа според местото на живеење на сторите-

лот со соодветен предлог, кој се доставува и до над-

лежниот суд. 

Ако во текот на извршувањето на привремената 

мерка сторителот самоволно го прекине третманот 

и/или не се придржува кон насоките за лекувањето да-

дени од докторот и своеволно ја напушта здравствена-

та установа од страна на здравствената установа се 

доставува известување до надлежниот центар за соци-

јална работа според местото на живеење на сторителот 

и судот. 

Ако сторителот за време на извршувањето на прив-

ремената мерка нападне здравствен работник  и/или 

здравствен соработник при вршење на здравствената 

дејност како службена дејност и давање на здравствени 

услуги се постапува согласно прописите за здравстве-

ната заштита. 

 

Член 9 

Ако во текот на извршувањето на привремената 

мерка здравствениот работник констатира очигледна и 

изразена форма на насилство или дека постои ризик од 

насилство во текот на лекувањето, од страна на здрав-

ствената установа се доставува известување до надлеж-

ната полициска станица според седиштето на здрав-

ствената установа и до центарот за социјална работа во 

местото на живеење на жртвата односно жртвите, а ако 

сторителот има потреба од времено згрижување или од 

други облици на помош во вид на социјална работа се 

известува надлежниот центар за социјална работа спо-

ред местото на живеење на сторителот. 

 

Член 10 

Од страна на здравствените работници се евиденти-

раат извршените привремени мерки согласно прописи-

те за евиденции во областа на здравството и пре-

венција, спречување и заштита од семејно насилство. 

 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.   

 

Бр. 11-6478/1  

4 јуни 2015 година Министер, 

Скопје Никола Тодоров, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

2932. 

Врз основа на член 6 став 6 од Законот за превоз во 

патниот сообраќај („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 

53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 

166/14 и 44/15), министерот за транспорт и врски, до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ПАТНИОТ НАЛОГ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на пат-

ниот налог („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 40/15) во членот 2 ставот 4 се менува и 

гласи:  

„Внатрешната страна на патниот налог претставува 

една целина и содржи: датум на отпочнување на прево-

зот, состојба на километража, време на отпочнување на 

превозот (час и минута), место за потпис и печат од ав-

тобуската станица согласно возниот ред, вкупно преве-

зени патници, вкупно поминати километри.“ 

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: 

„Втората надворешна страна на патниот налог за 

превоз на патници содржи: реден број, автобуска ста-

ница и попатни станици согласно возен ред, приходи 

по основ на опис, приходи од попатни станици, потпис 

на лицето што врши контрола.“ 

Ставот 5 станува став 6. 

 

Член 2 

Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 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. 01-7445 Министер 

26 мај 2015 година за транспорт и врски, 

Скопје Владо Мисајловски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

2933. 
Врз основа на член 125 став (2) од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот од-
бор на Агенцијата за катастар на недвижности, на сед-
ницата одржана на 11.5.2015 година, донесе  

  
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИ-
ФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 
ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ОД 
СТРАНА НА ТРГОВЦИТЕ ПОЕДИНЦИ ОВЛАС-
ТЕНИ ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ЗА  

ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Во Тарифникот за висината на надоместокот за из-

вршените геодетски работи од страна на трговците по-
единци овластени геодети и трговските друштва за гео-
детски работи („Службен весник на Република Маке-
донија” број 116/14) во членот 2 во табeлата редниот 
број 6 се менува и гласи: 
 
“ 

6 

За нумерички податоци 
без теренско мерење во 
функција на реализација 
на урбанистички план, ек-
спропријација, приватиза-
ција на градежно земјиште 
и др. (ако градежната пар-
цела претставува дел од ед-
на катастарска парцела) 

 
 

За нумерички податоци 
без теренско мерење во 
функција на реализација 
на урбанистички план, ек-
спропријација, приватиза-
ција на градежно земјиш-
те и др. (ако градежната 
парцела е составена од по-
веќе катастарски парцели) 

/ 

2.964 ден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.964 ден.+920 ден.х КП 

 
“ 

По редниот број  20 се додава нов реден број 21 кој 
гласи: 
 
“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“ 
 

 
 
 
 
 
 

Член 2 

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од 
Владата на Република Македонија.  

 
 
 

Бр. 01-6025/8 Управен одбор 
11 мај 2015 година Претседател, 

Скопје Анетa Јорданова, с.р. 
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 Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  

 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.  

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Број 94  
 

 
8 јуни 2015, понеделник 

 

 
година LXXI 

www.slvesnik.com.mk  
 

     contact@slvesnik.com.mk 
 

 

 

 

Декларации, заеднички позиции и демарши на 

Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа 

Република Македонија на покана на ЕУ 

 

 

 
  

 
СОДРЖИНА  

 

  
 Стр. 
8. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување на Советот 

(ЗНБП) 2015/383 од 6 март 2015 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктив-

ни мерки против Сирија............................................................................................................................. ... 2 

9. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката  на Советот (ЗНБП)  2015/157 од  

30 јануари  2015 година за изменување на Одлука 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени 

против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Тунис………………………………… 20 

10. Одлука за воведување на рестриктивните мерки заради закани кон Меѓународниот мир и безбед-

ност причинети од терористички акти, согласно Резолуцијата 2204 (2015) на Советот за безбед-

ност на Обединетите Нации………………………………………………………………………............ 26 

http://www.slvesnik/


 
 

Стр. 2 - Бр. 94                                        8 јуни 2015 
 
 

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ  НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
8. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА  ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  
НА СОВЕТОТ (ЗНБП) 2015/383  ОД 6 МАРТ 2015 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА  

2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување на Советот (ЗНБП) 

2015/383  од 6 март 2015 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Си-
рија. 

  
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
- ембарго на оружје; 
- забрана за влез во Република Македонија;  
- финансиски мерки; 
- ембарго на опрема која може да се користи за внатрешна репресија; 
- забранa на купување, увоз или транспорт на сурова нафта и нафтени деривати од Сирија; 
- пристапот до аеродромите  под  надлежност на Република Македонија  за сите карго-летови извршени од си-

риски авиопревозници и сите летови извршени од  Сириската Арапска авионска компанија. 
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерство-

то за одбрана, Министерството за економија, Министерството за финансии, Министерството за финансии - Упра-
вата за финансиско разузнавање и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на 
рестриктивните мерки. 

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки. 
 

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивнате  мерки  се врши на начин утврден со Одлуката 2013/255/ЗНБП на Советот 

од 31 мај 2013 година за рестриктивни мерки против Сирија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.133/2013), Одлуката 2014/74/ЗНБП на Советот од 10 февруари 2014 година за изменување на Одлука 
2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/2014) и 
Одлуката за спроведување на Советот (ЗНБП) 2015/383 од 6 март 2015 година за спроведување на Одлука 
2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија. 

 
Член 6 

Рестриктивните мерки против Сирија се воведуваат на неодредено време.  
 

Член 7 
Одлуката за спроведување на Советот (ЗНБП) 2015/383 од 6 март 2015 година за спроведување на Одлука 

2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски 
јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
       Бр. 42-5181/1 Заменик на претседателот 
   3 јуни 2015 година на Владата на Република 
            Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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9. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА  НА СОВЕТОТ (ЗНБП)  

2015/157 ОД  30 ЈАНУАРИ  2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2011/72/ЗНБП ЗА РЕСТРИК-

ТИВНИ МЕРКИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА И СУБЈЕКТИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА 

ВО ТУНИС 

 

Член 1 

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката  на Советот (ЗНБП)  2015/157 од  30 ја-

нуари  2015 година за изменување на Одлука 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени ли-

ца и субјекти во однос на состојбата во Тунис. 

 

Член 2 

Оваа одлука се однесува на меѓународни рестриктивни финансиски мерки. 

              

Член 3 

Се определуваат Министерството за финансии, Министерството за финансии - Управата за финансисико ра-

зузнавање и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните 

мерки. 

 

Член 4 

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки. 

 

Член 5 

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката на Советот за спроведување 

2011/79/ЗНБП од 4 февруари 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/72/ЗНБП на Советот во врска со рес-

триктивните мерки насочени против одредени лица и субјекти во поглед на ситуацијата во Тунис, Одлуката 

2011/72/ЗНБП на Советот од 31 јануари 2011 година за рестриктивните мерки наменети против одредени лица и 

субјекти во однос на ситуацијата во Тунис и  Одлуката  на Советот (ЗНБП)  2015/157 од  30 јануари  2015 година 

за изменување на Одлука 2011/72/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во од-

нос на состојбата во Тунис. 

 

Член 6 

Рестриктивните  мерки  против  Тунис ќе се применуваат до 31 јануари 2016 година. 

 

Член 7 

Одлуката  на Советот (ЗНБП)  2015/157 од  30 јануари  2015 година за изменување на Одлука 2011/72/ЗНБП за 

рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на состојбата во Тунис, во оригинал на 

англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 

Член 8 

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

донија”. 

 

        Бр. 42-5183/1 Заменик на претседателот 

   3 јуни 2015 година на Владата на Република 

              Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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10. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република 

Македонија” бр.36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ЗАРАДИ ЗАКАНИ КОН МЕЃУНАРОДНИОТ МИР 

И БЕЗБЕДНОСТ ПРИЧИНЕТИ ОД ТЕРОРИСТИЧКИ АКТИ, СОГЛАСНО РЕЗОЛУЦИЈАТА 2204 (2015) 

НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Резолуцијата 2204 (2015) и Резолуцијата 2140 

(2014) на Советот за безбедност на Обединетите нации,  против физичките и правни лица утврдени во Резолуција-

та 2240 (2014) на Советот за безбедност на Обединетите нации, заради закани кон меѓународниот мир и безбед-

ност причинети од терористички акти. 

 

Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  

- финансиски и економски мерки и 

- забрана за влез и транзит во Република Македонија.  

                

Член 3 

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за еко-

номија, Министерството за финансии, Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање, Минис-

терството за транспорт и врски и Министерството за надворешни работи, за надлежни органи за спроведување на 

рестриктивните мерки. 

         

Член 4 

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки. 

 

Член 5 

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден согласно Резолуцијата 2204 (2015) на Со-

ветот за безбедност на Обединетите нации. 

 

Член 6 

Рестриктивните мерки утврдени со ст.11 и 15 од Резолуцијата 2140 (2014) на Советот за безбедност на Обеди-

нетите нации, заради закани кон меѓународниот мир и безбедност причинети од терористички акти, се применува-

ат до 26.2.2016 година, согласно Резолуцијата 2204 (2015).  

 

Член 7 

Резолуцијата 2204 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации, во оригинал на англиски јазик и во 

превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 

Член 8 

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

донија”. 

 

       Бр. 42-5417/1 Заменик на претседателот 

   3 јуни 2015 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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