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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2264. 

Врз основа на член 36, став 2 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

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

19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 го-

дина, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ 

И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ 

ШТО ГИ ВРШИ СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕД-

НИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

            

Член 1 

Во Уредбата за условите и начинот на користење на 

услугите што ги врши Службата за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Македонија („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 8/98, 22/00, 

75/02, 9/03, 24/04, 12/07, 5/08, 67/10 и 21/11), членот 21-

а се менува и гласи: 

„Службата не извршува услуги за превоз со мотор-

ни возила за Министерството за одбрана и Министер-

ството за внатрешни работи, освен при учество за про-

токоларни потреби и за превоз на странски делегации 

кои престојуваат во Република Македонија во државна, 

официјална или работна посета, или како учесници на 

меѓународни конференции кога домаќин е Република 

Македонија“. 

 

Член 2 

  Во член 25  ставот 1 се менува и гласи:  

„Патничко возило постојано користат Претседате-

лот на Република Македонија, претседателот на Собра-

нието на Република Македонија, подпретседателите на 

Собранието на Република Македонија и претседателот 

на Владата на Република Македонија“. 

 

Член 3 

Членот 35 се брише. 

 

Член 4 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр. 41-4331/2 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2265. 

Врз основа на член 24 од Законот за основање на 

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и 

руралниот развој („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 72/07, 05/09), Владата на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на 29.6.2013 година, 

донесе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-

БАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КО-

РИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА 

МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ ФИНАНСИРА-

НИ ОД КОМПОНЕНТА V – ИПАРД ОД ИНСТРУ-

МЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ ИПА 

 

Член 1 

Во членот 2, став (1), точката 4 се менува и гласи: 

„Независни понудувачи се понудувачи кои меѓу-

себно и/или со барателот не се поврзани со капитални, 

семејни и врски на вработување, односно управување 

на правните лица. Под независни понудувачи не се 

подразбираат оние понудувачи кои на било каков на-

чин можат меѓусебно да влијаат на одредување на це-

ните во доставените понуди, без оглед дали се јавуваат 

како понудувачи на различни стоки и услуги .“ 

Во член 2, став (1), точката 6 се менува и гласи:  

„Семејна поврзаност“ е поврзаност преку лица кои 

се сметаат за членови на исто семејство и се во следно-

во сродство: маж и жена; родител и дете; брат, сестра и 

нивните деца (било целосно или полукрвно сродство); 

баба или дедо и внуци; чичко, вујко, тетин, стрина, вуј-

на или тетка и нивните деца, и внук или внука; родите-

ли на сопружниците и зет или снаа; девер, шура или 

баџанак и јатрва, золва или шура.“ 

Во член 2, став (1), се додава нова точка 9 која 

гласи: 

„Споредливи понуди“ се понуди кои може да се 

споредат по техничката спецификација или по краен 

производ односно по краен резултат.“ 

Во член 2, став (1), точката 9 станува точка 10. 

Во член 2, став (1), се додава нова точка 11 која 

гласи: 

„Рамковна спогодба“ е Спогодбата ратификувана 

со Законот за ратификација на Спогодбата склучена 

помеѓу Владата на Република Македонија и Комисија-

та на Европските Заедници за правилата за соработка 

во однос на финансиската помош од ЕК на Република 

Македонија во рамките на спроведување на помошта 

според инструментот за претпристапна помош (ИПА).“ 

 

Член 2 

Во член 3, став (1), точката 1 се менува и гласи: 

„Технички проект, за сите инвестиции до 50.000 ев-

ра за мерките 101 и 302, кој треба да содржи проекти-

рани податоци за финансиските индикатори, во смисла 

на остварување на доволен приход за намирување на 

оперативните трошоци и останатите трошоци, и каде 

што е тоа можно, да демонстрира раст и одржлив равој. 

Техничкиот проект се изработува на образец и соглас-

но Упатството за изработка на Технички проект изгот-

вен од Агенцијата за финансиска поддршка во земјо-

делството и руралниот развој (во понатамошниот 

текст: Агенцијата), а се оценува согласно упатствата и 

насоките за оценување на техничкиот проект на 

Агенцијата. “ 
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Во член 3, став (1), се додава нова точка 1а која 

гласи: 

„ Деловен план, со кој се докажува идна економска 

односно финансиска  одржливост/исплатливост, како и 

идни вработувања доколку тоа го бара мерката  кој се 

изработува на образец и согласно Упатството за изра-

ботка на деловен план изготвено од Агенцијата, а се 

оценува согласно упатствата и насоките за оценување 

на деловниот план на Агенцијата за сите инвестиции 

освен оние опфатени со член 2, став 1, точка 1.“ 

Во член 3, став (1), во точка 2 на крајот се додава 

нова реченица:  

„Понудите треба да бидат од понудувачи кои се ба-

ват со дејноста што ја нудат или можат да докажат дека 

се во состојба да ги испорачаат стварите/услугите.“ 

Во член 3, став (1), точката 9 се менува и гласи:  

„ Во случај на инвестиции кои не вклучуваат гра-

дежни зафати/реконструкција, надградба на системот 

за наводнување или обновување на повеќегодишни на-

сади Барателот треба да докаже дека тој/таа е сопстве-

ник на земјиштето или има договор за закуп или конце-

сија во времетраење од најмалку 5 години. Во случај на 

инвестиции кои вклучуваат градежни зафати/рекон-

струкција, надградба на системот за наводнување или 

обновување на повеќегодишни насади барателот треба 

да го докаже правото за користење на земјиштето/об-

јектот/објектите за времетраење од најмалку 10 години 

или да ја докаже сопственоста или правото на користе-

ње на земјиштето за земјоделско производство и/или за 

изградба за времетраење од најмалку 10 години “ 

 Во член 3, став (1), точката 13 се менува и гласи: 

„ Доказ дека барем еден од управителите на прав-

ното лице, кои го застапуваат правното лице во поста-

пката пред Агенцијата, е во редовен работен однос во 

правното лице кое се јавува како барател на финансис-

ката поддршка или е ангажиран со договор во времет-

раење не пократко од времетраењето на договорот за 

финансиска поддршка склучен со Агенцијата. Доколку 

се работи за трговец поединец тој треба да биде во ре-

довен работен однос.“ 

Во член 3, став (1), точката 14  се брише.  

 

Во член 3, став (1), во точка 15 се брише следната 

реченица:  

„Во зависност од вредноста на инвестицијата, ис-

полнетоста на стандардите согласно ИПАРД Програ-

мата 2007-2013, се проценува на ниво на инвестиција, 

производна единица, претпријатие.“ 

Во член 3 по ставот (2) се додава нов став (3) кој 

гласи: 

 „Агенцијата може да бара по електронски пат по-

јаснување на доставената документација, и дополни-

телни податоци во врска со појаснувањето на доставе-

ната документација.“  

 

Член 3 

Во член 4 се додава нов став (5) кој гласи: 

 „По исклучок на став 1 на овој член, проектната 

документација, како и документите кои се доставуваат 

во прилог на барањето за исплата можат да бидат дос-

тавени во форма на копии или без превод од овластен 

судски преведувач доколку е така наведено во барање-

то за исплата или известувањата доставени од страна 

на Агенцијата“ 

Во член 4 се додава нов став (6) кој гласи: 

 „По исклучок, доколку барателот веќе доставувал 

барање за финансиска поддршка или барање за исплата 

на претходен јавен повик, документите кои се доставе-

ни во прилог на барањето, а на кои не им истекла важ-

носта согласно овој член и закон, не мора повторно да 

се доставуваат од страна на барателот при повторно ап-

лицирање.“ 

 

Член 4 

Во член 5, ставот (1) се менува и гласи:  

„За доделување на финансиска поддршка за инвес-

тиции во земјоделските стопанства за нивно рекон-

струирање и подобрување согласно стандардите на Ев-

ропската Унија (мерка 101),  инвестиции во преработка 

и маркетинг на земјоделски и производи од риба за 

реструктуирање и осовременување до стандардите на 

Европската Унија (мерка 103)  и инвестиции во дивер-

зификација и развој на рурални економски дејности 

(мерка 302) се објавува јавен оглас.“ 

Во член 5 по ставот (3) се додаваат ставовите (4) и 

(5) кои гласат:  

„Агенцијата може да го продолжи рокот за подне-

сување на барања за финансиска поддршка утврден во 

став (3) од овој член.“ 

„Агенцијата може да објавува јавен повик по пое-

динечна мерка.“ 

 

Член 5 

Во член 10 точката се брише и се додаваат зборо-

вите: 

„како и оваа уредба.“ 

Член 6 

По член 13 се додава нов член 13а кој гласи: 

„Рангирањето ќе се користи за избор на инвестиции 

на кои ќе им се додели финансиска поддршка само до-

колку бараната сума на финансиска поддршка е пого-

лема од онаа што е на располагање за определена мер-

ка за конкретниот јавен повик. Бодувањето на барања-

та за финансиска поддршка во ваквиот случај ќе се ко-

ристат само за мониторинг цели. Одобрувањето на фи-

нансиската поддршка за инвестиции ќе се врши врз ос-

нова на критериумите за соодветност без претходно 

рангирање на сите соодветни инвестиции во еден јавен 

повик. 

Ќе се одобруваат и инвестиции кои согласно боду-

вањето имаат 0 бодови, доколку се исполнети критери-

умите за соодветност и доколку бараната сума на фи-

нансиска поддршка е помала од онаа што е на распола-

гање за определена мерка за конкретниот јавен по-

вик/финансиска година.“ 
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Член 7 

Во член 14, ставовите (1), (2) и (3) се менуваат и 

гласат: 

„Во случај кога бараната сума на финансиска под-

дршка е поголема од онаа на располагање за секоја 

мерка, рангирањето ќе се одвива на следниот начин: 

- Доколку два или повеќе баратели имаат ист број 

на бодови, рангирањето ќе се врши според приемот на 

барањето, односно денот, часот и минутата на приемот 

на комплетното барање за финансиска поддршка во 

Агенцијата. 

- Доколку вкупниот износ на барана финансиска 

поддршка на рангираните баратели е повисок од распо-

ложливите средства, Агенцијата склучува договор за 

користење на финансиска поддршка со прворангирани-

те баратели чиј вкупен побаран износ е еднаков на рас-

положливите средства. 

-Доколку вкупниот износ на бараната финансиска 

поддршка на последниот од прворангираните баратели 

делумно ги надминува расположливите средства, 

Агенцијата ќе предложи склучување на договор за фи-

нансиска поддршка во износ до расположливите сред-

ства под услов инвестицијата да има економска исплат-

ливост. 

Во член 14, став (4) станува став (2) и гласи: 

„Во случаите од став (1), алинеја 3 на овој член, 

Агенцијата може да преговара со повеќе баратели ис-

товремено. “ 
 

Член 8 

Во член 16, став (1), алинеите 4 и 8 се бришат: 

Во член 16, став (1), по алинеја 9 се додаваат две  

нови алинеи кои гласат: 

„- Деловниот план/техничкиот проект не покажува-

ат економска одржливост “ 

 

Член 9 

Во член 17 ставот 3 се менува и гласи: 

„Доколу барателот не го потпише договорот за фи-

нансиска поддршка во рокот определен во Решението 

за одобрување на финансиска поддршка се смета дека 

се откажал од барањето за финансиска поддршка. Во 

случај на докажана неможност на барателот или виша 

сила крајниот рок за потпишување на договорот може 

да се пролонгира по одобрување на Агенцијата“.  
 

Член 10 

Во член 19, ставот 1 се менува и гласи: 

„Барателот поднесува барање за исплата на финан-

сиската поддршка согласно утврдените рокови во дого-

ворот за финансиска поддршка“. 

 

Член 11 

По членот 20 се додава нов член  20а  кој гласи: 

 

„Член 20а 

Барателот може да поднесе повеќе барања по раз-

лични мерки за време на еден јавен повик.  

Барателот може да поднесе едно барање на еден ја-

вен повик во рамките на една мерка. Доколку мерката е 

составена од подмерки барањето може да содржи еле-

менти од повеќе подмерки. 

Доколку барателот повторно поднесува барање по 

истата мерка, претходниот проект за кој е одобрена фи-

нансиска поддршка треба да биде исплатен.“ 

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

„Започнатите постапки за доделување на финансис-

ката поддршка до денот на влегувањето во сила на оваа 

Уредба ќе се завршат согласно Уредбата за начинот и 

постапката за користење на финансиска поддршка за 

мерките за рурален развој финансирани од компонента 

V – ИПАРД од инструментот за претпристапна помош 

ИПА („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

33/2012).“ 

 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-4635/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2266. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија" бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 52/2011 и 

15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 29.6.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-

ТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕ-

НО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на времено користење на нед-

вижни ствари на општина Битола („Службен весник на 

Република Македонија" бр. 38/2010). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија." 

      

Бр. 41-3916/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2267. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен  весник на 
Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 
и 25/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ  

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електрос-
топанство на Македонија, Акционерско друштво за 
дистрибуција на електрична енергија, Скопје, со се-
диште во Скопје на ул. „11-ти Октомври“ бр. 9, за гра-
дежното земјиште кое претставува дел од КП бр. 
16724/1, КО Кочани, со површина од 47м2,  евиденти-
рано во Имотен лист број 1. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-3979/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2268. 
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните 

претпријатија (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010 и 6/2012 Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 29.6.2013 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА НА ЈП “СТРЕЖЕВО“ – 

БИТОЛА ЗА 2012 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

покривање на загубата на ЈП “Стрежево“ – Битола, бр. 
02-108/4 донесена на Управниот одбор на Јавното 
претпријатие на 27.2.2013 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-4031/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2269. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибар-

ство и аквакултура (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11 и 95/12)  и 
член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29.6.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИ-
РАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР.41-
6491/1 ОД 22.08.2012 ГОДИНА НА РЕКРЕАТИВНАТА  

ЗОНА „ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО“ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот 

за давање концесија на риби за организирање на рекре-
ативен риболов бр. 41-6491/1 од 22.08.2012 година на 
рекреативната зона Преспанско Езеро, склучен помеѓу 
Владата на Република Македонија како Концедент и 
ЗСРРК “Вардар“-Скопје како Концесионер, поради тоа 
што Концесионерот не ги спроведува мерките предви-
дени во риболовната основа, годишниот план и член 4 
од Договорот за давање концесија на риби за организи-
рање на рекреативен риболов бр. 41-6491/1 од 
22.08.2012 година. 

 
Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-4316/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2270. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011 и 
95/2012)  и член 44 став 3 од Законот за концесии и јав-
но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.6/2012) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 го-
дина, донесе 

                                                                  
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИ-
РАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР.41-
6475/1 ОД 22.08.2012 ГОДИНА НА РЕКРЕАТИВНАТА  

ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА МАТКА“ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот 

за давање концесија на риби за организирање на рекре-
ативен риболов бр. 41-6475/1 од 22.08.2012 година на 
рекреативната зона „Акумулација Матка“, склучен по-
меѓу Владата на Република Македонија како Конце-
дент и ЗСРРК „Вардар“-Скопје како Концесионер, по-
ради тоа што Концесионерот не ги спроведува мерките 
предвидени во риболовната основа, годишниот план и 
член 4 од Договорот за давање на концесија на риби за 
организирање на рекреативен риболов бр. 41-6475/1 од 
22.8.2012 година. 

 
Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-4318/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2271. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибар-

ство и аквакултура (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011 и 
95/2012)  и член 44 став 3 од Законот за концесии и јав-
но приватно партнерство (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 го-
дина, донесе 

                                                                  
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИ-
РАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР.41-
6183/1 ОД 22.08.2012 ГОДИНА НА РЕКРЕАТИВНАТА  

ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ГЛОБОЧИЦА“ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот 

за давање концесија на риби за организирање на рекре-
ативен риболов бр. 41-6183/1 од 22.08.2012 година на 
рекреативната зона “акумулација Глобочица“, склучен 
помеѓу Владата на Република Македонија како Конце-
дент и ЗРЛЕ “Црн Дрим“-с.Лабуништа како Концесио-
нер, поради тоа што Концесионерот не ги спроведува 
мерките предвидени во риболовната основа, годишни-
от план и член 4 од Договорот за давање на концесија 
на риби за организирање на рекреативен риболов бр. 
41-6183/1 од 22.08.2012 година. 

 
Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-4319/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2272. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибар-

ство и аквакултура (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011 и 
95/2012)  и член 44 став 3 од Законот за концесии и јав-
но приватно партнерство (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.6/2012) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 го-
дина, донесе 

                                          
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА ДА-
ВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИРА-
ЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР.08-306/1 
ОД 12.01.2012 ГОДИНА НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР 

„ВАРДАР 12“ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот 

за давање концесија на риби за организирање на рекре-
ативен риболов бр. 08-306/1 од 12.01.2012 година на 

риболовниот ревир “Вардар 12“, склучен помеѓу Вла-
дата на Република Македонија како Концедент и ЗСР 
“Југ-52“-Гевгелија како Концесионер, поради тоа што 
Концесионерот не ги спроведува мерките предвидени 
во риболовната основа, годишниот план и член 4 од 
Договорот за давање на концесија на риби за организи-
рање на рекреативен риболов бр. 08-306/1 од 12.1.2012 
година. 

 
Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-4320/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2273. 
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГЛАВНИ ШУМСКИ 
ПРОИЗВОДИ НА ЈП„МАКЕДОНСКИ ШУМИ" П.О.  

СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на цените на главни шумски производи на 
ЈП „Македонски шуми“ п.о. Скопје, бр.02-610/3 од 
13.06.2013 година, донесена од Управниот одбор на 
Јавното претпријатие на седницата одржана на 
13.6.2013 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-4321/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2274. 
Врз основа на член 41 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 29.6. 2013 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ 

НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Служба за општи и за-

еднички работи на Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 37/98, 
45/98, 28/99, 61/99, 21/01, 30/01, 21/02, 69/03, 147/07, 
139/08, 87/09, 135/09, 67/10, 37/11 и 136/12), во членот 
2  ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат: 
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„Службата врши општи работи и услуги за потре-
бите на Претседателот на Република Македонија, Вла-
дата на Република Македонија, министерствата и орга-
ните во состав, секретаријати и други стручни служби 
на Владата на Република Македонија, претседателот на 
Собранието на Република Македонија, потпретседате-
лите на Собранието и Уставниот суд на Република Ма-
кедонија. 

 
За Претседателот на Република Македонија на кого 

му престанала функцијата, како и за членовите на се-
мејството на Претседателот на Република Македонија 
на кого му престанала функцијата за време на манда-
тот, Службата врши општи работи и услуги во соглас-
ност со закон.“. 

 
Член 2 

 Во член 4 во ставот 1 алинејата 7 се менува и 
гласи:  

„-одржување на објектите и деловните простории 
што ги користат органите на државната управа и реп-
резентативните и резиденцијалните објекти, во соглас-
ност со Програмата за инвестиционо одржување на ре-
зиденцијалните и репрезентативните објекти и службе-
ни простории на органите на државната управа;“. 

 
Алинејата 25 се менува и гласи: 
„-реконструкција на објекти и деловни простории 

кои ги користат органите на државната управа и репре-
зентативните и резиденцијалните објекти, во соглас-
ност со Програмата за инвестиционо одржување на ре-
зиденцијалните и репрезентативните објекти и службе-
ни простории на органите на државната управа и“. 

 
Член 3 

Членот 12 се менува и гласи:  
„За потребите на Министерството за одбрана, 

Службата извршува само услуги за користење на објек-
тите за репрезентација, превоз со воздухоплови, превоз 
со моторни возила за протоколарни потреби и за пре-
воз на странски делегации кои престојуваат во Репуб-
лика Македонија во државна, официјална или работна 
посета или како учесници на меѓународни конфе-
ренции кога домаќин е Република Македонија.“. 

 
Член 4 

 Членот 20 се менува и гласи:  
„За потребите на Министерството за внатрешни ра-

боти, Службата извршува само услуги за резервација 
на авиобилети, превоз со воздухоплови, превоз со мо-
торни возила за протоколарни потреби и за превоз на 
странски делегации кои престојуваат во Република Ма-
кедонија во државна, официјална или работна посета 
или како учесници на меѓународни конференции кога 
домаќин е Република Македонија.“. 

 
Член 5 

Списокот на министерствата и органите во состав, 
секретаријати и други стручни служби на Владата на 
Република Македонија, самостојните органи на држав-
ната управа, управни организации, правосудните орга-
ни и други државни органи се заменува со нов список 
на министерствата и органите во состав, секретаријати 
и други стручни служби на Владата на Република Ма-
кедонија, самостојните органи на државната управа, 
управни организации, правосудните органи и други 
државни органи, кој е даден во прилог и е составен дел 
на оваа одлука.    

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 41-4331/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2275. 
Врз основа на член 38 став (1) алинеја 1 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
29.6.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО 
ЛОВИШТАТА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ МАКЕДОН-
СКИ БРОД, БЕРОВО, ПРИЛЕП, ТЕТОВО, ВЕЛЕС,   

СВЕТИ НИКОЛЕ И РАДОВИШ 
 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на дивечот во ловиштата во лов-
ните реони Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, 
Велес,  Свети Николе и Радовиш, објавен во Одлуката 
за распишување на јавен повик за давањето на дивечот 
во ловиштата на концесија во ловните реони Македон-
ски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес,  Свети Нико-
ле и Радовиш („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 5/2013). 

2. Постапката за доделување на концесија на диве-
чот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука се пониш-
тува со оглед дека се дознаени такви околности, кои 
доколку би биле познати пред започнување на поста-
пката за доделување на концесија на дивечот во ловиш-
тата не би се објавил јавниот повик за доделување на 
концесијата, или јавниот повик суштински би се разли-
кувал. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за распишување на јавен 
повик за давањето на дивечот во ловиштата на конце-
сија во ловните реони Македонски Брод, Берово, При-
леп, Тетово, Велес, Свети Николе и Радовиш („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 5/2013). 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-4332/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2276. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 87/13) и член 25 
став 3 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за земјоделското земјиште (“Службен весник на 
Република Македонија”бр.95/12), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 го-
дина, донесе 
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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 ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА СО МОЌ-
НОСТ ДО 50КW КО КАДИНО ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација  за 
изградба на фотонапонска централа со моќност до 
50кw, КО Кадино, општина Илинден. 

 
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. 41-4342/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2277. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 и 
87/2013) и член 25 став 3 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за земјоделското земјиште 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.95/2012) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе 

                                                                          
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА  УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА  

КО ПЕХЧЕВО ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација  за 
изградба на фотоволтаична централа КО Пехчево, оп-
штина Пехчево. 

 
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. 41-4343/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2278. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 87/13) и член 25 
став 3 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за земјоделското земјиште (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.95/12) Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА 
“СОНЧЕВИ ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ“ 

КО НЕГОТИНО, ОПШТИНА НЕГОТИНО 
 

Член  1 
Со  оваа  одлука се дава  согласност, за  трајна  пре-

намена на земјоделско  во  граджно земјиште, за изра-
ботка  на Урбанистички план вон населено место, за 
изградба “Сончеви фотоволтаични централи” КO Него-
тино, општина Неготино. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена е со следните катастарски индика-
ции:  

 
 
 
 
 
 

Член  3 

Оваа  одлука  влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  “Службен весник на Републи-

ка Македонија”. 

 

Бр. 41-4344/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2279. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ 

бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 и 

87/2013) и член 25 став 3 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за земјоделското земјиште 

(“Службен весник на Република Македонија” 

бр.95/2012) Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРА-
ЛА СО КАПАЦИТЕТ ОД 1 МW ЦЕНТРАЛА СО 
КАПАЦИТЕТ ДО 1 МW ВО  КО ЕГРИ ОПШТИНА 

БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на фотоволтаична централа со капацитет до 1 
МW во КО Егри, општина Битола. 

 
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. 41-4346/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2280. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 и 
87/2013) и член 25 став 3 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за земјоделското земјиште 
(,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2012) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.6.2013 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 ГРАДБИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ 
СО КАПАЦИТЕТ ОД 50КW И ПРИДРУЖНИ СОД-

РЖИНИ  ВО КО ТРКАЊЕ ОПШТИНА КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за  изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на градби за производство на електрична 
енергија од обновливи извори со капацитет од 50КW и 
придружни содржини   во КО Тркање, општина Ко-
чани.   

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена ги има следните катастарски инди-
кации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-4347/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2281. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05, 

150/07, 35/11 и 166/2012), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КИСЕЛА ВОДА 
 

Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за млади и спорт му престанува користењето на движ-

ните ствари и тоа: 

Количина/парчиња 

- Пинг - понг маса     броја 11 

- Пинг - понг сетови    броја 22 

- Пинг - понг топчиња   броја 30 

- Фудбалски топки    броја 55 

- Кошаркарски топки    броја 55 

- Ракометарски топки   броја 55 

- Одбојкарски топки    броја 55 

- Шаховски табли    броја 55 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Кисела 

Вода. 

 

Член 3 

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склу-

чува договор со градоначалникот на општина Кисела 

Вода, со кој ќе се уредат правата и обврските за движ-

ните ствари од член 1 на оваа одлука. 
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 Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 41-4348/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2282. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за 

користење и располагање со стварите на државните 

органи („Службен весник на Република Македонија" 

бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/2012), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата, одржана на 29.06.2013 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КРИВА ПАЛАНКА 

 

Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за млади и спорт му престанува користењето на движ-

ните ствари и тоа: 

Количина/парчиња 

- Пинг - понг маса      броја 2 

- Пинг - понг сетови     броја 6 

- Пинг - понг топчиња    броја 30 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Крива 

Паланка. 

 

Член 3 

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склу-

чува договор со градоначалникот на општина Крива 

Паланка, со кој ќе се уредат правата и обврските за 

движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 41-4348/2 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2283. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05, 

150/07, 35/11 и 166/2012), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, до-

несе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА НОВАЦИ 
 

Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за млади и спорт му престанува користењето на движ-

ните ствари и тоа: 

Количина/парчиња 

- Пинг - понг маса     броја 2 

- Пинг - понг сетови     броја 4 

- Пинг - понг топчиња    броја 30 

- Фудбалски топки     броја 10 

- Кошаркарски топки     броја 10 

- Ракометарски топки    броја 10 

- Одбојкарски топки     броја 10 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Новаци. 

 

Член 3 

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склу-

чува договор со градоначалникот на општина Новаци, 

со кој ќе се уредат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 41-4348/3 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2284. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија"бр. 8/05, 

150/07, 35/11 и 166/2012), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ЧАШКА 

 

Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за млади и спорт му престанува користењето на движ-

ните ствари и тоа: 

Количина/парчиња 

- Пинг - понг маса      броја 7 

- Пинг - понг сетови     броја 14 

- Пинг - понг топчиња     броја 30 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Чашка. 
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Член 3 

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склу-

чува договор со градоначалникот на општина Чашка, 

со кој ќе се уредат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 41-4348/4 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2285. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05, 

150/07, 35/11 и 166/2012), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, до-

несе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ЧАИР 

 

Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за млади и спорт му престанува користењето на движ-

ните ствари и тоа: 

Количина/парчиња 

- Пинг - понг маса      броја 1 

- Пинг - понг сетови     броја 2 

- Фудбалски топки     броја 5 

- Кошаркарски топки     броја 5 

- Ракометарски топки    броја 5 

- Одбојкарски топки     броја 5 

- Шаховски табли     броја 5 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Чаир, за 

потребите на ОУ „Лирија" - Чаир. 

 

Член 3 

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склу-

чува договор со градоначалникот на општина Чаир, со 

кој ќе се уредат правата и обврските за движните ства-

ри од член 1 на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 41-4348/5 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2286. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05, 
150/07, 35/11 и 166/2012), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЧАИР 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за млади и спорт му престанува користењето на движ-
ните ствари и тоа: 

Количина/парчиња 
- Пинг - понг маса      броја 1 
- Пинг - понг сетови     броја 2 
- Фудбалски топки     броја 5 
- Кошаркарски топки     броја 5 
- Ракометарски топки    броја 5 
- Одбојкарски топки     броја 5 
- Шаховски табли     броја 5 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Чаир, за 
потребите на ОУ „Јане Сандански" - Чаир. 

 
Член 3 

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склу-
чува договор со градоначалникот на општина Чаир, со 
кој ќе се уредат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-4348/6 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2287. 
Врз основа на член 22 став (1) алинеја 2 од Законот 

за минерални суровини (,,Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 136/2012 и 25/13), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
29.6.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРА-
ЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ “ЕУРО АКТИВА” ДОО 
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

“ЖЕЉКОВАЦ” ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 
 
1. Договорот за концесија за детални геолошки ис-

тражувања минерална суровина – варовник на локали-
тетот “Жељковац” општина Чучер Сандево бр. 24-
4906/1 од 30.05.2012 година, еднострано се раскинува 
заради тоа што концесионерот нема отпочнато со 
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вршење на деталните геолошки истражувања во рок од 
една година, сметано од денот на склучување на дого-
ворот. 

2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-
нистерот за економија во рок од 15 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести 
концесионерот за едностран раскин на Договорот за 
концесија од точка 1 од оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за доделување на конце-
сија за детални геолошки истражувања на минерална 
суровина – варовник на Друштвото за производство, 
трговија и услуги “ЕУРО АКТИВА“ ДОО експорт-им-
порт Скопје на локалитетот “Жељковац” општина Чу-
чер Сандево бр. 51-1820/1 од 29.03.2011 година 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
44/11). 

4. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-4403/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2288. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МИНЕ-
РАЛНА–ПОДЗЕМНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА 

ТРГОВИЈА, ТРАНСПОРТ И УГОСТИТЕЛСТВО 
“ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ” ДООЕЛ КАВАДАРЦИ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ “МАРКОВИ КУЛИ“, ОПШТИНА 

КАВАДАРЦИ 
 
1. На Друштвото за трговија, транспорт и угости-

телство “ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ” ДООЕЛ Кавадарци се 
доделува концесија за експлоатација на минерална су-
ровина – минерална – подземна вода на локалитетот 
“Маркови Кули“, општина Кавадарци, 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 Координата Y Координата X 

Т-1 7568233 4588317 

Т-2 7568459 4588351 

Т-3 7568530 4588444 

Т-4 7568366 4588533 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0.032933 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

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. 41-4406/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2289. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12 и 25/13), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ГРА-

ДЕЖНИШТВО И УСЛУГИ СБМ КОМПАНИ ДО-
ОЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.МАЛА РЕЧИЦА, ТЕ-
ТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.РОГЛЕ“, ОПШТИНА  

ЖЕЛИНО 
 
1. На Трговското друштво за градежништво и услу-

ги СБМ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала 
Речица, Тетово се доделува концесија за експлоатација 
на минерална суровина – варовник на локалитетот 
“с.Рогле“, општина Желино со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 

T Y X 

Т-1 7515236 4648192 

Т-2 7515220 4647626 

Т-3 7515000 4647534 

Т-4 7514274 4647679 

Т-5 7514443 4648073 

Т-6 7515000 4648088 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,436460 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 
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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. 41-4407/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2290. 

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-

РОВНИК НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ГРА-

ДЕЖНИШТВО И УСЛУГИ СБМ КОМПАНИ ДОО-

ЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.МАЛА РЕЧИЦА, ТЕТО-

ВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.ЛАСКАРЦЕ“, ОПШТИНА  

ЖЕЛИНО 

 

1. На Трговското друштво за градежништво и услу-

ги СБМ КОМПАНИ   ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала 

Речица, Тетово се доделува концесија за експлоатација 

на минерална суровина – варовник на локалитетот 

“с.Ласкарце“, општина Желино со површина на прос-

тор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 

меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-

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

 

T Y X 

Т-1 7516175 4648383 

Т-2 7516315 4647900 

Т-3 7515729 4647718 

Т-4 7515611 4648330 

 

2.  Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 

P=0,329970 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

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. 41-4408/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2291. 

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 

99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013 

и 24/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 29.6. 2013 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ 

НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГО-

ДИНА-ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ 

ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕР-

ЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, 

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕ-

ТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО 

ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ 

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ 

ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА 

 

1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишува-

ње во прва година-прв циклус на студии на јавните ви-

сокообразовни установи во состав на Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет 

во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и 

Универзитетот за информатички науки и технологии 

„Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2013/2014 

година („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 58/13), во точката 1, потточката 1.1 Универзитет 

„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, по табелата се додава 

нова табела, која гласи: 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 
 

Бр. 41-4457/1 Заменик на претседателот 
29 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2292. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник  на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 36/06, 115/07, 19/08, 82/08, 
10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 29.6.2013  година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА ЗА 

ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање во закуп на недвижна ствар бр. 19-2392/1 од 18 
мај 2006 година („Службен весник на Република Маке-
донија“, број 66/06).  

       
Член 2 

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

 
Бр. 41-4521/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2293. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од За-
конот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 29.6.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИ-

НИ НА ДРУШТВОТО ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДА-

ТОЦИ, ХОСТИРАЊЕ И СЛИЧНИ ДЕЈНОСТИ 

ИНФОГРУП ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
„МАЈДЕН“, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина–мета-
лични минерални суровини на локалитетот „Мајден“, 
општина Кавадарци на Друштвото за обработка на по-
датоци, хостирање и слични дејности ИНФОГРУП 
ДОО Скопје, согласно Одлуката за започнување на по-
стапка за доделување на концесии за вршење на детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини 
бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изме-
нување на Одлуката за започнување на постапка за до-
делување на концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерални суровини бр. 41-9282/1 од 
25.12.2012 година. 

2. Друштвото за обработка на податоци, хостирање 
и слични дејности ИНФОГРУП ДОО Скопје достави 
понуда со број 24-628/11 од 21.01.2013 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-

то за обработка на податоци, хостирање и слични деј-

ности ИНФОГРУП ДОО Скопје ги исполни условите 

содржани во Јавниот повик и Тендерската документа-

ција и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за обработка на податоци, хости-

рање и слични дејности ИНФОГРУП ДОО Скопје се 

доделува концесија за детални геолошки истражувања 

на минерална суровина –металични минерални сурови-

ни на локалитетот „Мајден“, општина Кавадарци, со 

површина на простор на концесија за детални геолош-

ки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврза-

ни со прави линии, а точките дефинирани со координа-

ти како е дадено во табелата и тоа: 

 

Точка Координата Y Координата X 

1 7577389 4554000 

2 7577404 4554997 

3 7575972 4554997 

4 7575986 4558011 

5 7581000 4560250 

6 7582000 4560500 

7 7582000 4554535 

 

5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-

ка изнесува P= 29.480714 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 

геолошки истражувања во износ од 1.500.000,00  дена-

ри субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 

плати во рок од седум дена пред денот на склучување-

то 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. Најповолниот понудувач е должен без надомест 

да овозможи вршење на научни и проспекциски гео-

лошки истражувања на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа од-

лука, на домашни или странски научно-образовни инс-

титуции. 

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за економија.  

11. Во име на Владата на Република Македонија, 

Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 

економија. 

12. 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 од-

нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 

учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 41-851/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



4 јули 2013  Бр. 95 - Стр. 23 

 
 

 
2294. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 и 87/2013) и член 25 став 3 од Законот за изменување и допол-
нување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.95/2012) Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1 МW ВО КО ЕГРИ ОПШТИНА  

БИТОЛА 
 

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 фотоволтаична централа со капацитет до 1 
МW во КО Егри, општина Битола. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации: 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

Бр.41-4345/1 Заменик на претседателот 
29 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2295. 

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/2012 и 25/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 29.6.2013 годи-

на, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИ-

НЕРАЛНА ВОДА И ГАС СО2 НА ДРУШТВОТО 

ЗА ТРГОВИЈА И ПРОИЗВОДСТВО ИНТЕР-ЕВРО-

ГЕНЕКС ДООЕЛ НОВО СЕЛО НА ЛОКАЛИТЕ-

ТОТ „БОГАРЕЦ“ ВО БЛИЗИНА НА С.РАДОБОР,  

ОПШТИНА МОГИЛА 

 

1. На Друштвото за трговија и производство ИН-

ТЕР-ЕВРОГЕНЕКС ДООЕЛ Ново Село се доделува 

концесија за експлоатација на минерална суровина – 

минерална вода и гас СО2, со површина на простор на 

концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-

себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 

со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 

Точка Координата  

Y 

Координата 

X 

Т-1 7535000 4551500 

Т-2 7535000 4552500 

Т-3 7536500 4552500 

Т-4 7536500 4551500 

 

2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

1.500000 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

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 

утврдување 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.41-4385/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2296. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 

15/2013), а во врска со член 10 став 2 од Законот за ми-

нерални суровини („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.136/2012 и 25/2013), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата одржана на 29.6.2013 го-

дина донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛ-

НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ СКОПЈЕ 

НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БАИР“ С. ГОРНО ОРИЗАРИ,  

ОПШТИНА ВЕЛЕС 

 

1. Одлуката за доделување на концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-

ровник на Јавното претпријатие „МАКЕДОНИЈАПАТ“ 

Скопје на локалитетот „Баир“ с. Горно Оризари општи-

на Велес бр.41-7821/1 од 11.11.2012 година (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.144/12), преста-

нува да важи заради неплаќање на еднократниот надо-

месток за доделената концесија за детални геолошки 

истражувања во износ од 60.000,00 денари. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.41-4449/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



4 јули 2013  Бр. 95 - Стр. 25 

 
 

2297. 
Врз основа на член 96 од Законот за шумите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2009, 

24/2011, 53/2011 и 25/2013),  Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.6.2013 година, до-
несе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА 
ШУМИТЕ ЗА 2013 ГОДИНА 

 
I 

1. Во Програмата за проширена репродукција на шумите за 2013 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 4/13), во делот III табелата се менува и гласи:  

По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:  
 
„5. Средствата за неизмирени обврски од точка 5 од табелата, ќе се користат за исплата на извршените ра-

боти согласно Програмата за проширена репродукција на шумите за 2012 година.“ 
 
Точката 5 станува точка 6. 
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     2. Во делот IV по ставот 2 се додава нов став 3, кој 

гласи:  

 

„Исплатата на средствата од дел III точка 5 на оваа 

програма, ќе се врши врз основа на склучените догово-

ри по Програмата за проширена репродукција на шу-

мите за 2012 година помеѓу Министерството за земјо-

делство, шумарство и водостопанство и извршителите 

на работите“. 

 

Во ставот 3 кој станува став 4,  бројот „5“ се заме-

нува со бројот „6“. 

 

II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 41-4330/1 Заменик на претседателот 

29 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  

И ВРСКИ 
2298. 

Врз основа на член 19 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти („Службен  весник на Ре-

публика Македонија” бр.23/11, 54/11, 155/12 и 72/13), 

министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАН-

ДАРДИ ЗА ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИ ОБЈЕКТИ 

ВО УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Член 1 

Во Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска докумен-

тација („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.  23/11 и 162/12) во член 3 по ставот 1 се додава нов 

став 2 кој гласи: 

„По исклучок од став 1 на овој член во случаите од 

член 2 став 1 алинеја 5 од овој правилник површина из-

ведена со класа на намена парковско зеленило (Д1) и 

заштитно зеленило (Д2) или со планска одредба утвр-

дена во подрачје на заштитено недвижно културно нас-

ледство (поединечни добра, целини и археолошки ло-

калитети), врз основа на донесена одлука од Советот 

на општината, односно на Советите на општините во 

Градот Скопје односно Советот на Градот Скопје, за 

која е добиена претходна согласност согласно член 18 

став 2  од Законот за постапување со бесправно изгра-

дени објекти,  може да се пренамени во друга класа на 

намени заради усогласување со намената на бесправни-

от објект.“  

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.  

Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-

ја”. 

 

Бр. 01-6267 Министер 

4 јули 2013 година за  транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 

2299. 

Врз основа на член 31 став 4 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање (“Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 

18/11,53/11, 144/12 и 55/13), министерот за транспорт и 

врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за стандарди и нормативи за урба-

нистичко планирање (“Службен Весник на Република 

Македонија” бр.63/12, 126/12 и 19/13), во членот 16 во 

ставот (3) по  алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која 

гласи: „- интегрирана сообраќајна површина - 3,50 м“. 

 

Член 2 

Во членот 65 по ставот (7) се додава  нов став (8) 

кој гласи:  

„(8)Интегрирана сообраќајна површина е површина 

наменета за движење на возила, пешаци, велосипеди и 

др. со: брзина до 20 км/час и максимална должина од 

120 метри, преку која може да се обезбеди директен 

пристап до внатрешните градежни парцели во блокот 

во случаите кога се работи за  густо изграден градежен 

фонд во амбиентални целини.“ 

Ставовите (8), (9), (10) и (11) стануваат ставови (9), 

(10), (11) и (12). 

 

Член 3 

Во членот 68 по ставот (7) се додава  нов став (8) 

кој гласи:  

„(8) Минималната широчина на интегрираната со-

обраќајна површина треба да е 3,50 метри.“ 

Ставовите (8) и (9) стануваат ставови (9) и (10). 

 

Член 4 

Прилогот 2 се  заменува со нов Прилог 2 кој е сос-

тавен дел на овој  правилник.  

 

Член 5 

Oвој правилник влегува во сила сo денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 02-5978/2  

3 јули 2013 година Министер, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 



4 јули 2013  Бр. 95 - Стр. 27 
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4 јули 2013  Бр. 95 - Стр. 29 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
2300. 

Врз основа на член 31 став 5 од Законот за ѓубриња 
(,,Службен весник на Република Македонија“, бр. 
110/07, 20/09, 17/11, 148/11 и 69/13 )министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАTA И СОДРЖИНАТА НА ДЕКЛАРАЦИЈА-
ТА И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОЗНАЧУВАЊАТА  

НА ЃУБРИЊАТА(
*
) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-
ржината на декларацијата и поблиските услови за ква-
литет и означувањата на ѓубрињата. 

 
Член 2 

Поимите кои се употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „Декларирање“ е процес на определување и 
презентирање на количините на хранливи состојки 
вклучително со нивните форми и растворливост, гаран-
тирани со наведените толеранции; 

2. „Означувањето на ѓубрињата“ е опис (пода-
тоци-информации) наменети да го информираат потро-
шувачот на хранливите елементи на ѓубрето; 

3. „Збир на пакување“ е пакување кое содржи две 
или повеќе количина и содржина на исти по единечни 
ѓубриња; 

4. „Серија“ е единица на ѓубре во промет кое е 
преработен или спакуван под исти услови и во исто 
време; 

5. „Декларирана содржина“ означува содржина на 
елемент или негов оксид даден на етикета на ѓубрето 
или на соодветен придружен елемент и 

6. „Состојка“ е елемент наброен во опаѓачки редо-
след според тежината која била евидентирана при нив-
ното користење во производството на ѓубрето . 

 
Член 3 

(1) Поставување на декларацијата треба да биде во 
согласност со видот на ѓубрето, биостимулатор и по-
добрувач на почвата и големината на пакувањето. 

(2) Кај ѓубрето, биостимулаторите и подобрувачите 
на почвата кои се пакувани во пакувања поголеми од 
20 кг декларацијата треба да биде сошиена на вреќата . 

(3) Кај ѓубрето, биостимулаторите и подобрувачите 
на својствата на почвата кои се пакувани во пакувања 
помали од 20 кг , декларацијата треба да биде дополни-
телно залепена или додадена, при што  да се обезбеди 
дека истата не може да биде заменета. 

 
Член 4 

 (1) Декларацијата за секое ѓубре, биостимулатор и 
подобрувач на почвата особено содржи податоци за : 

 - трговско име на ѓубрето; 
 - вид на ѓубрето;  
 - тип на ѓубрето; 
 - назив на производителот; 
 - адреса на производителот и земја на потекло;  
 - назив на увозникот; 

                            
 Со овој правилник се врши усогласување на Регулативата 

(ЕC) 2003/2003 на Европскиот парламент и Советот од 13 октом-
ври 2003 година која се однесува на ѓубрињата CELEX бр. 32003 
R2003. 

 - седиште на увозникот; 
 - број на решение за увоз на ѓубриња; 
 - број на решение за производители на ѓубриња; 
 - физички својства на ѓубрето; 
 - хемиски состав на ѓубрето; 
 - дополнителни елементи на ѓубрето ;  
 - датум на производството;  
 - рок на употреба; 
 - земја од која се увезува и 
 - предупредување за опасност при употреба. 
(2) Декларацијата се печати на бела хартија со А/4 

формат. 
 (3) Формата и содржината на декларацијата е даде-

на во Прилог кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 5 
При увоз на ѓубрето кон декларацијата се приложу-

ваат и следните документи; 
- упатството за употреба на ѓубрето; 
- упатството за одржување на ѓубрето и  
- изјавата на производителот за усогласеноста на 

ѓубрето со пропишаните услови. 
 

Член 6 
Ако ѓубрето е произведено во согласност со генет-

ски модифицирани организми се означува со ознаката 
„генетски модифицирано ѓубре“ или „ произведен од 
ГМО“.  

 
Член 7 

(1) Означувањето на состојките на ѓубрињата се 
врши со ознаката „состојки“ во кои е вклучен список 
на сите состојки наброени во опаѓачки редослед според 
тежината што била евидентирана при нивното користе-
ње во производството на ѓубрето. 

(2) Во списокот на состојки на течните ѓубриња се 
наведува и додадената вода и производи што испарува-
ат според нивната тежина во готовиот производ. 

 
Член 8 

(1) Рокот на траење на ѓубрето се означува со озна-
ките:  

- „Употребливо до“ кога датумот го вклучува и оз-
начениот ден и  

- „Употребливо до крајот на“ во други случаи . 
(2) Кај ѓубрето се означува и описот на условите за 

чување на ѓубрето ако ѓубрето може да се чува опреде-
лен период.  

(3) Датумот од став (1) на овој член се означува со 
ден, месец и година во некодирана хронолошка форма.  

 
Член 9 

(1) Серијата се означува јасно на видно место на па-
кувањето,  

(2) Серијата не треба да се означи ако на амбалажа-
та е ставен рокот за употреба кој го содржи и денот и 
месецот редоследно. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.17-59/3 Министер за земјоделство, 

24 јуни 2013 година шумарство и водостопанство, 
Скопје Љупчо Димовски, с.р. 
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ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2301. 

Врз основа на член 19, став 2, 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 и 6/12) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот 
на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, на седницата одржана на 
28.6.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, 
АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното 

гласило „Службен весник на Република Македонија“ (“Службен весник на РМ“ бр.169/2010), во Тарифата за 
висината на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во „Службен весник на Република 
Македонија“ која е составен дел на оваа одлука, во точката под реден број 34. СТЕЧАЈ, во графата – цена, из-
носот од 270,00 денари, се заменува со износот од 150,00 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија. 

  
Бр. 02-4974/1                                                Управен одбор 

28 јуни 2013 година                                          Претседател, 
    Скопје                                          Лазо Трпков, с.р. 
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