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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2162.
Врз основа на член 15 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 17 став 3
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
12.6.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Член 1
Концесиите за детални геолошки истражувања на
минерални суровини се доделуваат во функција на
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите за кои се предлага доделување.
Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се
работи за истражување на минерални суровини, потребно е да се доделат под концесија минералните суровини определени со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесиите за
детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералните суровини и создавање услови за нивна експлоатација.
Член 3
Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на следните локалитети:
- локалитет “Ширината“ с.Лаки, општина Виница
за минерална суровина – туларска глина,
- локалитет “Жван“ општина Демир Хисар за минерална суровина – металични минерални суровини и
- локалитет “Мерите“ општина Штип за минерална
суровина – термоминерална вода.
Концесиите за детални геолошки истражувања од
став 1 од овој член се доделуваат поодделно.
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Концесиите за детални геолошки истражувања ќе
се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и
јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални суровини ќе
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на
Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот
за економија формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот. Тендерската документација
на предлог на министерот за економија се доставува до
Владата на Република Македонија на одобрување.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на
овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно
партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3104/1
Претседател на Владата
12 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2163.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ 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, 61/15, 39/16 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.6.018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка за 2017 година на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, Скопје бр. 02433/1 од 26.2.2018 година, усвоена од Управниот одбор
на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на
26.2.2018 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-4758/1
Претседател на Владата
12 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2164.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ 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, 61/15, 39/16 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.6.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ ВО 2017 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работењето на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, Скопје во 2017
година,бр. 02-435/1 од 26.2.2018 година, усвоен од
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 26.2.2018 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-4758/2
Претседател на Владата
12 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2165.
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ 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, 61/15, 39/16 и 64/18),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.6.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО РАБОТЕЊЕТО НA ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
употреба на средствата остварени со работењето на
Јавното претпријатие Службен весник на Република
Македонија, Скопје за 2017 година бр. 02-434/1 од
26.2.2018 година, донесена од Управниот одбор на ова
јавно претпријатие, на седницата, одржана на 26.2.2018
година.
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-4758/3
Претседател на Владата
12 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2166.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија" бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 12.6.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Македонија, и тоа премер на објект на
КП бр.5869, КО Крушево.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 44-5115/1
Претседател на Владата
12 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2167.
Врз основа на член 47, 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 12.6.2018 година, донесe
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар - патничко
моторно возило, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Националната установа Театарот
за деца и младинци - Скопје со следните карактеристики:
- Марка: VOLKSWAGEN
- Тип/Модел: транспортер
- Регистерски број: SK-877-KH
- Број на шасија: WVAZZZ25ZCH120003
- Број на мотор: CR006489
- Година на производство: 1989
- Сила на моторот: 51 KW
- Зафатнина на моторот: 1588 cm3 и
- Боја на каросеријата: св.плава.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука, ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управата за имотно - правни работи, со про-
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ценета вредност утврдена согласно процената од Бирото за судски вештачења бр.CB V – 30/18 од 16.2.2018
година, во која е проценета вкупната вредност на
движната ствар на износ од 20.800,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 20.800,00 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. 44-5117/1
Претседател на Владата
12 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2168.
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 12.6.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСИТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Б3-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ
ЕДИНИЦИ КО БОГОВИЊЕ-ВОН Г.Р., ОПШТИНА
БОГОВИЊЕ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбаниситичка планска документација
за изградба на објект со основна класа на намена Б3-големи угостителски единици КО Боговиње-вон г.р., општина Боговиње.
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. 44-5459/1
12 јуни 2018 година
Скопје

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

2169.
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 12.6.2018
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 БЕНЗИНСКА ПУМПНА
СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР КО БРЊАРЦИ,
ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
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 бензинска пумпна станица и услужен центар КО Брњарци, Општина Гази Баба.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 3037м2 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. 44-5461/1
Претседател на Владата
12 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2170.
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 12.6.2018
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 Г2–ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА 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 Г2–лесна и незагадувачка
индустрија КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево.
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Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:
КатасКатастарска
Викано
Катастартарска
општина
место
ска кулпарцела
тура
бр.
3286/4
Глуво Бразда
Под Црква
нива
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:

Катастарска
класа
5
1615м2

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5462/1
12 јуни 2018 година
Скопје

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

2171.
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 12.6.2018
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 ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО
НЕГОТИНО, ОПШТИНА НЕГОТИНО

ОДЛУКА
ЗА ВКУПНАТА ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ НА
ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ
ПОВЛАСТЕНИ ТАРИФИ
Член 1
Со оваa одлука се пропишува вкупната инсталирана
моќност на повластените производители на електрична
енергија за кои се применуваат повластени тарифи.
Член 2
Вкупната инсталирана моќност за која се применуваат повластените тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена од ветерни електроцентрали изнесува 100 MW.
Член 3
Вкупната инсталирана моќност за која се применуваат повластените тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена од фотонапонски електроцентрали со инсталирана моќност помала или еднаква
на 50 kW изнесува 3709,13 kW.
Вкупната инсталирана моќност за која се применуваат повластените тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена од фотонапонски електроцентрали со инсталирана моќност поголема од 50 kW, а
помала или еднаква на 1 MW, изнесува 13004,115 kW.
Член 4
Вкупната инсталирана моќност за која се применуваат повластените тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена од електроцентрали на
биомаса изнесува 10 MW.

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 објекти
со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Неготино, Општина Неготино.

Член 5
Вкупната инсталирана моќност за која се применуваат повластените тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена од електроцентрали на
биогас изнесува 7 MW.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 4008 м2, ги има следните катастарски индикации:

Член 6
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за вкупната инсталирана
моќност на повластените производители на електрична
енергија произведена од секој одделен обновлив извор
на енергија („Службен весник на Република Македонија” бр. 56/13 и 10/14).

КатасКатастарска
Викано
КатастарКатастарска
општина
место
ска култарска
парцела
тура
класа
бр.
2469/3Песокот
нива
4
Неготино
дел
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат: 5515м2

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5471/1
Претседател на Владата
12 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2172.
Врз основа на член 187 став 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија” бр.
96/18) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

Член 7
Овaа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-5804/1
Претседател на Владата
5 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2173.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 26/01, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 27/14, 139/14,
196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 12.6.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА ЗА ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА
НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ
Член 1
Со оваа одлука се врши распределба на 19.993.676,00
денари од планираните средства во Буџетот на Република
Македонија за 2018 година, раздел 13001 –Министерство
за транспорт и врски, програма 1 – Администрација, Подпрограма 11 – Поддршка на имплементацијата на декадата
и стратегијата за Ромите.
Член 2
1. Во Општина Штип се распределуваат 739.223,00 денари од средствата, за изградба на крак на ул. „Радански
пат“.
2. Во Општина Штип се распределуваат 753.442,00 денари од средствата за изградба на колско пешачка патека врска помеѓу улици Широк дол - Радански пат.
3. Во Општина Виница се распределуваат 1.359.950,00
денари од средствата за изградба на потпорен ѕид на ул.
„Иво Лола Рибар“.
4. Во Општина Шуто Оризари се распределуваат
1.410.353,75 денари од средствата за реконструкција и подобрување на локална ул.„Волт Дизни“.
5. Во Општина Шуто Оризари се распределуваат
820.238,75 денари од средствата за Реконструкција и подобрување на локална ул. „Виетнамска“.
6. Во Општина Делчево се распределуваат 1.739.488,40
денари од средствата за довршување на реконструкција на
ул. „Илинденска“ и изградба на потпорен ѕид.
7. Во Општина Тетово се распределуваат 811.944,73 денари од средствата за реконструкција на потпорен ѕид на
ул. „Прохор Пчински“.
8. Во Општина Пехчево се распределуваат 2.854.296.69
од средствата за реконструкција на горен строј од коловозна конструкција на ул.бр.1, с. Црник.
9. Во Општина Берово се распределуваат 1.773.747,68
денари од средствата за изградба на ул. „Димитрие Туцовиќ“.
10. Во Општина Берово се распределуваат 958.480,39
денари од средствата за изградба на пристапна колско пешачка улица како спој на ул. „Балканска“ и ул. „Братство и
Единство“.
11. Во Општина Кочани се распределуваат 468.623,3
денари од средствата за реконструкција на ул. „Стамен Манов“ крак 1 исток.
12. Во Општина Кочани се распределуваат 541.510 денари од средствата за реконструкција на дел од ул. „Славчо
Стоименов“.
13. Во Општина Кочани се распределуваат 2.300.000
денари од средствата за изградба на ул. „Блаже Поп Арсов“
и изградба на потпорни ѕидови на истата улица.
14. Во Општина Битола се распределуваат 279.545 денари од средствата за довршување на започнатите активности во населбите Баир 4 и Бадембалари 3 во Општина
Битола финансирани согласно Одлуката за распределба на
средства од Буџетот на Република Македонија за 2017 година за поддршка на имплементацијата на декадата и стратегијата за Ромите, бр.44-8349/1 од 19.12.2017 година.
15. Во Општина Куманово се распределуваат 3.182.832
денари од средствата за реконструкција на ул. „Србо Томовиќ“, ул. „Старшко Арсов“ и ул. „4 јули“.
Член 3
Средствата се обезбедени во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2018 на сметка
130010025663718, Потпрограма 11-Поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите,
ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС.
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Член 4
Се задолжува Министерството за транспорт и врски
средствата од член 2 на оваа Одлука да ги префрли на посебна наменска сметка и тоа :
1. 1.492.665,00 денари на Општина Штип и тоа
739.223,00 денари од средствата, за изградба на крак на ул.
„Радански пат“ и 753.442,00 денари од средствата за изградба на колско пешачка патека како врска помеѓу улици
„Широк дол- Радански пат“.
2. 1.359.950,00 денари на Општина Виница за изградба
на потпорен ѕид на ул. „Иво Лола Рибар“.
3. 2.230.592,50 денари на Општина Шуто Оризари и тоа
1.410.353,75 денари од средствата за реконструкција и подобрување на локална улица Волт Дизни и распределуваат
820.238,75 денари од средствата за реконструкција и подобрување на локална улица Виетнамска.
4. 1.739.488,40 денари на Општина Делчево за довршување на реконструкција на ул. „Илинденска“ и изградба на
потпорен ѕид.
5. 811.944,73 денари на Општина Тетово за реконструкција на потпорен ѕид на ул. „Прохор Пчински“.
6. 2.854.296,69 денари на Општина Пехчево за реконструкција на горен строј од коловозна конструкција на улица бр. 1, с. Црник.
7. 2.732.228,00 денари на Општина Берово и тоа
1.773.747,68 денари за изградба на ул. „Димитрие Туцовиќ“
и 958.480,39 денари за изградба на пристапна колско пешачка улица како спој на ул. „Балканска“ и ул. „Братство и
Единство“.
8. 3.310.133,00 денари на Општина Кочани и тоа
468.623,3 денари од средствата за реконструкција на ул.
„Стамен Манов“ крак 1 исток, 541.510 денари од средствата
за реконструкција на дел од ул. „Славчо Стоименов“ и
2.300.000 денари од средствата за изградба на ул. „Блаже
Поп Арсов“ и изградба на потпорни ѕидови на истата улица.
9. 279.545,00 денари на Општина Битола за довршување на започнатите активности во населбите Баир 4 и Бадембалари 3 во општина Битола финансирани согласно Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Република
Македонија за 2017 година за поддршка на имплементацијата на декадата и стратегијата за Ромите бр. 44-8349/1 од
19.12.2017.
10. 3.182.832,00 денари на Општина Куманово за реконструкција на ул. „Србо Томовиќ“, ул. „Старшко Арсов“
и ул. „4 јули“.
Член 5
Општините да доставуваат извештај еднаш годишно за
наменското користење на средствата до Кабинетот на министерот без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија.
Општините распределените средства треба да ги искористат за намената предвидена во член 2 од оваа одлука, во
спротивно општините имаат обврска да ги вратат и уплатат
средствата во Буџетот на Република Македонија.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5935/1
Претседател на Владата
12 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2174.
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, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
12.6.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ANATOLIAN PHOENIX 2018“, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА
1. За учество во вежбовната активност „Anatolian
Phoenix 2018“, (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Турција во периодот од 25.6- 6.7. 2018 година, се испраќаат 2
(двајца) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), во својство
на набљудувачи.
2. Финансиските трошоци за транспорт и дневници
за службено патување ги обезбедува Министерството
за одбрана а трошоците за сместување и исхрана ги
обезбедуваат Вооружените сили на Република Турција.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5988/1
Претседател на Владата
12 јуни 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2175.
Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“
бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.6.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНСКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗАРАДИ УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „JCET-18“
1. Се одобрува влегување и престој на 15 (петнаесет) припадници на Вооружените сили на САД и 3
(три) припадници на Вооружените сили на Република
Словенија, на територијата на Република Македонија
заради учество во вежбовната активност „JCET-18“ (во
натамошниот текст: вежбовната активност), заедно со
60 (шеесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), која ќе се
одржи во Скопје и на Воениот полигон „Криволак“, во
периодот од 6 јули до 31 јули 2018 година.
2. Финансиските трошоци за транспорт на припадниците на Вооружените сили на САД и на припадниците на Вооружените сили на Република Словенија, ги
обезбедуваат земјите кои ги упатуваат, а трошоците за
исхрана и сместување на сите учесници во вежбовната
активност ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на изведувањето
на вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај до Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6007/1
12 јуни 2018 година
Скопје

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

2176.
Врз основа на член 5 од Законот за основање на
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 103/08, 156/10, 59/12, 187/13 ,41/14 и
83/18), Владата на Република Македонија, на седница,
одржана на 12.6.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА
НА ТУРИЗМОТ ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Во Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2018 година (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.21/18) во членот 2, точка a) потточката
1. по зборот „Загреб“ се додава зборот ,,Римини“, a износот од „13.000.000,00 “ се заменува со износот
„14.000.000,00“
Во потточката 3. зборовите „ Босна и Херцеговина,
Црна Гора, Австрија, Германија и Франција“ се заменуваат со зборовите „Романија, Естонија, Израел, Италија, Шведска“, a износот од „3.000.000,00“ се заменува со износот „9.000.000,00“.
Во потточката 4. износот „9.000.000,00 “ се заменува со износот „3.000.000,00 “.
Во потточката 6. износот „1.300.000,00 “ се заменува со износот „300.000,00 “.
По потточката 6 се додава нова потточка 7 која
гласи:
„7. Проект “Македонски туристички пасош” – публикација на мобилна апликација со корисни информации за туристичките потенцијали на Република Македонија која ќе служи за анимација на домашните и
странските туристи“ .
Во точката б) потточката 2. се менува и гласи:
„Проект „Вкусовите на Македонија“, проект кој
има за цел изработка на гастрономски водич, преку
форма на искуства, локални специјалитети и промоција
на традиционални рецепти за гастрономијата во Република Македонија“.
Потточката 5. се менува и гласи:
„Дореализација на проект „Изработка на водич за
Отоманските споменици“ на македонски и албански јазик како и на неколку странски јазици, англиски, турски, арапски и др. Целта на овој проект е користење на
овие културно историски споменици и нивно ставање
во функција на туризмот за целна група на посетители.
Член 2
Во членот 4, точката на крајот од реченицата се
брише и се додаваат зборовите
,,Учество на меѓународни, регионални и локални
туристички саеми“.
Член 3
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5003/1
12 јуни 2018 година
Скопје

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

Стр. 8 - Бр. 111

18 јуни 2018

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2177.
Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 44 од Законот за Судскиот совет на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/17
и 83/2018), објавува

ОГЛАС
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД КРУШЕВО
Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010) и член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.83/2018).
Заинтересираните кандидати пријавата заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. „Македонија“ бр.5, во рок од 15
дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Образецот за пријава може да се
подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Mакедонија на следната адреса:http://sud.mk/wps/portal/ssrm/ sud/izvestai/ostanati-dokumenti. Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од
Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). По однос
на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на РМ.
Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.
Бр.08-892/2
12 јуни 2018 година
Скопје

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