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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
458. 

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за вработу-
вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 
37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 
50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012 и 114/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Правилни-

кот за изменување и дополнување на Правилникот за 
организација и работа на Агенцијата за вработување на 
Република Македонија бр.02-1416 од 27.12.2013 го-
дина, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за 
вработување на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 27.12.2013 година. 

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

 
Бр. 42-112/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

459. 
Врз основа на член 88 став 2 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 
37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 
50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012 и 114/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.1.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РА-
БОТНИ МЕСТА ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Правилни-

кот за изменување и дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места во Агенцијата за 
вработување на Република Македонија бр.02-1416 од 
27.12.2013 година, донесен од Управниот одбор на 
Агенцијата за вработување на Република Македонија 
на седницата одржана на 27.12.2013 година. 

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

 
Бр. 42-113/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

460. 
Врз основа на член 58 став (1) од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 22.01.2014 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТА-
НОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА  

КАРДИОХИРУРГИЈА- СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се основа Јавна здравствена устано-

ва Универзитетска клиника за државна кардиохирурги-
ја - Скопје, согласно Законот за здравствената заштита 
и Правилникот за потребниот простор, опрема и стру-
чен кадар за основање, почнување со работа и вршење 
на здравствена дејност во здравствени установи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
91/2013).  

  
Член 2 

Седиштето на Јавната здравствена установа Уни-
верзитетска клиника за државна кардиохирургија - 
Скопје е во Скопје на ул. „Мајка Тереза“ бр.17,  зграда 
бр.8, сопственост на Република Македонија, корисник 
Министерство за здравство.  

 
Член 3 

Дејноста на Јавната здравствена установа Универ-
зитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје 
е вршење на специјалистичко-консулатативна и бол-
ничка дејност од областа на кардиохирургијата и кар-
диоваскуларните заболувања, во која се изведува обра-
зовна дејност, се врши усовршување на здравствени 
работници и научно истражувачка дејност од соодвет-
ната област на медицината согласно прописите од об-
ласта на здравствената заштита. 

  
Член 4 

Со уписот во Централниот регистар на Република 
Македонија, Јавната здравствена установа Универзи-
тетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје  
ќе го преземе потребниот број на вработени за вршење 
на дејноста од  постојните јавни здравствени установи 
и опремата набавена за потребите на клиниката. 

Јавната здравствена установа Универзитетска кли-
ника за државна кардиохирургија – Скопје, освен опре-
мата од став 1 на овој член, ќе ја користи и опремата од 
Јавната здравствена установа Универзитетска клиника 
за  детска хирургија – Скопје  која се користи за врше-
ње на неонатални кардиохируршки интервенции.  

 
Член 5 

За вршител на должноста директор на Јавната 
здравствена установа Универзитетска клиника за 
државна кардиохирургија - Скопје се именува Билјана 
Теофилова. 

 
Член 6 

Уписот на Јавната здравствена установа Универзи-
тетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје во 
Централниот регистар на Република Македонија ке се 
изврши во рок од  30 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

   
Член 7 

Изборот на членовите на органот на управувањето 
на Јавната здравствена установа Универзитетска кли-
ника за државна кардиохирургија - Скопје ќе се из-
врши во рок од 10 дена од денот на уписот во Централ-
ниот регистар на Република Македонија. 
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Именувањето на директорот на Јавната здравствена 
установа Универзитетска клиника за државна кардио-
хирургија - Скопје ќе се изврши во рок од 30 дена од 
денот на уписот во Централниот регистар на Република 
Македонија. 

 
Член 8 

Статутот на Јавната здравствена установа Универ-
зитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје 
ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на изборот на 
членовите на органот на управување. 

 
Член 9 

Средствата  за работа, Јавната здравствена установа 
Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - 
Скопје ќе ги обезбеди врз основа на склучени договори 
со Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
согласно Законот за здравственото осигурување, како и 
од сопствени приходи. 

 
Член 10 

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

 
Бр. 42-118/1 Претседател на Владата 

22 јануари 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
461. 

Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на  Република Македонија“ бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на  Република Македонија, 
на седницата одржана на 22.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ОТСТАПУВАЊЕ  НА  НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ  РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ  НА ЈЗУ „ОПШТА БОЛНИЦА“ –  

СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука  од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест  на 
ЈЗУ „Општа болница“ Струга, нафтени  деривати во 
количина од   60.000  литри,  Екстра  лесно масло  ЕЛ -
1.   

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат   на ЈЗУ „Општа болница“ Струга,  заради обез-
бедување   на греење на  ЈЗУ „Општа болница“ - Стру-
га      

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци  за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на  ЈЗУ „Општа 
болница“ - Струга.     

 
Член 3 

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

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-119/1 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

462. 
Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на  Република Македонија“ бр. 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на  Република Македонија, 
на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈЗУ  ОПШТА БОЛНИЦА  

„ДР. ФЕРИД МУРАТ“ - ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука  од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на 
ЈЗУ Општа болница „Др. Ферид Мурат“- Гостивар, 
нафтени  деривати во количина од 150.000 кг. мазут М-
1 НС.   

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на ЈЗУ Општа болница „Др. Ферид Мурат“ - 
Гостивар,  заради обезбедување на греење на ЈЗУ Оп-
шта болница „Др. Ферид Мурат“ - Гостивар. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци  за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на  ЈЗУ Општа 
болница „Др. Ферид Мурат“ - Гостивар. 

 
Член 3 

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

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-120/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

463. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/2013) и член 36 став (3) од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија 
на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ 

ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-
врдуваат работите за изработка на геодетски елаборати 
за етажен премер за извршување на премер на објект 
на средно училиште на град Скопје „Зефљуш Марку“, 
кој се наоѓа на КП број 190, КО Чаир. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-125/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

464. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/2013) и член 36 став 3 од Законот за 
Влада на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 22.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-
врдуваат работите за изработка на ажурирани геодет-
ски подлоги за планскиот опфат за Урбанистичко план-
ска документација за индустриска зона во општина Бу-
тел. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-150/1 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

465. 
Врз основа на член 38 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата, одржана на 
22.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВА-
ЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧЕН ЗАКУП НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА 
СПОГОДБА СО ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО  

ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште 
со непосредна спогодба со Државен универзитет во Те-
тово од Тетово на земјоделско земјиште со вкупна пов-
ршина од 20ха28aри23м2 на КПбр.343/4, м.в.Вакуф,  
катастарска култура ливада, катастарска класа 4, пов-
ршина 54132м2, КПбр.343/5, м.в. Вакуф катастарска 
култура нива, катастарска класа 4, површина 11389м2, 
КПбр.343/6 м.в. Вакуф катастарска култура нива, ка-
тастарска класа 4, површина 5533м2, КПбр.343/7 м.в. 
Вакуф катастарска култура ливада, катастарска класа 4, 
површина 1569м2, КПбр.343/8 м.в. Вакуф катастарска 
култура нива, катастарска класа 4, површина 23904м2, 
КПбр.343/9 м.в. Вакуф катастарска култура нива, ка-

тастарска класа 3, површина 6358м2, КПбр.989/4 м.в. 
Вакуф катастарска култура oвоштарник, катастарска 
класа 4, површина 9155м2, КПбр.989/5 м.в. Вакуф ка-
тастарска култура нива, катастарска класа 4, површина 
1932м2, КПбр.989/1 м.в. Вакуф, катастарска култура 
нива, катастарска класа 4, површина 16404м2, 
КПбр.989/2 м.в. Вакуф, катастарска култура ливада, ка-
тастарска класа 4, површина 4950м2, КПбр.989/3 м.в. 
Вакуф, катастарска култура oвоштарник, катастарска 
класа 4, површина 5312м2 во КО Д.Палчиште-вон г.р. 
и КП бр.1154/2 м.в. Вакуф, катастарска култура oвош-
тарник, катастарска класа 4, површина 57454м2, 
КПбр.1154/3 м.в. Вакуф, катастарска култура овоштар-
ник, катастарска класа 4, површина 1323м2, 
КПбр.1154/10 м.в. Вакуф, катастарска култура нива, 
катастарска класа 2, површина 3408м2 во КО Г.Речица-
вон г.р. 
 

Член 2 
Договорот за долгорочен закуп на земјоделско зем-

јиште со непосредна спогодба од член 1 ќе го потпише 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот  ден од де-

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

 
Бр. 42-250/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

466. 
Врз основа на член 38 став 1 алинeја 3 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 6/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.01.2014 година донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесии за детални геолошки истражувања 
на минерални суровини објавена со Одлука за започну-
вање на постапка за доделување на концесии за детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
143/2013). 

2. Постапката за доделување на концесии за детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини од 
точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за 
објавените локалитети нема доставено ниту една при-
фатлива понуда.  

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за започнување на поста-
пка за доделување на концесии за детални геолошки 
истражувања на минерални суровини („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 143/2013). 

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

 
Бр. 42-269/1 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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467. 
Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 6/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИJA ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА  

 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина објавена со Јавниот повик за 
доделување на концесија за детални геолошки истра-
жувања на минерална суровина (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.157/13). 

2. Постапката за доделување на концесија за детал-
ни геолошки истражувања на минерална суровина од 
точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за 
објавениот локалитет нема ниту една пристигната по-
нуда до истекот на рокот за доставување на понуди.  

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

 
Бр. 42-270/1 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

468. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.6/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 22.1.2014 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–ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА 
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛ МГТ ДООЕЛ 
СТРУМИЦА  НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГЕЧЕРЛИСКИ  

РИД-2“, ОПШТИНА БОСИЛОВО 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина–песок 
и чакал на локалитетот „Гечерлиски Рид-2“, општина 
Босилово на Друштвото за трговија и услуги МИНЕ-
РАЛ МГТ ДООЕЛ Струмица, согласно Одлуката за за-
почнување на постапка за доделување на концесија за  
детални геолошки истражувања на минерална сурови-
на бр. 41-6225/1 од 10.09.2013 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.126/13), Одлуката за 
изменување на Одлуката за започнување на постапка 
за доделување на концесија за детални геолошки ис-
тражувања на минерална суровина бр.41-6742/1 од 
21.09.2013 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.130/13) и Одлуката за дополнување на 
Одлуката за започнување на постапка за доделување на 

концесии за детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини бр. 41-7621/1 од 22.10.2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.153/13). 

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛ МГТ 
ДООЕЛ Струмица достави понуда со број 00000005 на 
17.12.2013 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за 
трговија и услуги МИНЕРАЛ МГТ ДООЕЛ Струмица ги 
исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерска-
та документација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛ 
МГТ ДООЕЛ Струмица се доделува концесија за де-
тални геолошки истражувања на минерална суровина–
песок и чакал на локалитетот „Гечерлиски Рид-2“, оп-
штина Босилово, со површина на простор на концесија 
за детални геолошки истражувања дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
1 7.645.845,00 4.597.475,00 
2 7.645.705,00 4.597.590,00 
3 7.645.880,00 4.598.210,00 
4 7.645.955,00 4.597.865,00 
5 7.645.895,00 4.597.800,00 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,078938 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 71.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 42-271/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

469. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.6/2012) Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 22.1.2014 година, донесе 
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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–ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПОРТЛАНД-
ОПЦ ДООЕЛ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ВРП-
ЧОВКИ“ С. ДОБРАШИНЦИ, ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина–песок 
и чакал на локалитетот „Врпчовки“ с.Добрашинци, оп-
штина Василево на Друштвото за производство тргови-
ја и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица, сог-
ласно Одлуката за започнување на постапка за доделу-
вање на концесија за  детални геолошки истражувања 
на минерална суровина бр. 41-6225/1 од 10.09.2013 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.126/13), Одлуката за изменување на Одлуката за за-
почнување на постапка за доделување на концесија за  
детални геолошки истражувања на минерална сурови-
на бр. 41-6742/1 од 21. 09. 2013 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.130/13) и Одлуката 
за дополнување на Одлуката за започнување на поста-
пка за доделување на концесии за детални геолошки 
истражувања на минерални суровини бр. 41-7621/1 од 
22.10.2013 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.153/13). 

2. Друштвото за производство трговија и услуги 
ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица достави понуда 
со број 00000006 на 18.12.2013 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство трговија и услуги ПОРТЛАНД-
ОПЦ ДООЕЛ Струмица ги исполни условите содржани 
во Јавниот повик и Тендерската документација и дос-
тави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство трговија и услуги 
ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица се доделува 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина–песок и чакал на локалитетот „Врпчо-
вки“ с. Добрашинци, општина Василево, со површина 
на простор на концесија за детални геолошки истражу-
вања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7.640.300,00 4.597.000,00 

2 7.640.425,00 4.597.000,00 

3 7.640.425,00 4.596.200,00 

4 7.640.300,00 4.596.200,00 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,100000 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 77.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 42-271/2 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

470. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.6/2012) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 22.1.2014 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–ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПОРТЛАНД-
ОПЦ ДООЕЛ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
„ГЕЧЕРЛИСКИ РИД-1“, ОПШТИНА БОСИЛОВО 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина–песок 
и чакал на локалитетот „Гечерлиски Рид-1“, општина 
Босилово на Друштвото за производство трговија и ус-
луги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица, согласно 
Одлуката за започнување на постапка за доделување на 
концесија за  детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина бр. 41-6225/1 од 10.09.2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
126/13), Одлуката за изменување на Одлуката за започ-
нување на постапка за доделување на концесија за  де-
тални геолошки истражувања на минерална суровина 
бр. 41-6742/1 од 21.09.2013 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.130/13) и Одлуката за 
дополнување на Одлуката за започнување на постапка 
за доделување на концесии за детални геолошки истра-
жувања на минерални суровини бр. 41-7621/1 од 
22.10.2013 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.153/13). 

2. Друштвото за производство трговија и услуги 
ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица достави понуда 
со број 00000006 на 18. 12. 2013 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство трговија и услуги ПОРТЛАНД-
ОПЦ ДООЕЛ Струмица ги исполни условите содржани 
во Јавниот повик и Тендерската документација и дос-
тави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство трговија и услуги 
ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица се доделува 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина–песок и чакал на локалитетот „Гечер-
лиски Рид-1“, општина Босилово, со површина на 
простор на концесија за детални геолошки истражува-
ња дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелата, и тоа: 
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Точка Координата Y Координата X 

1 7.646.120,00 4.598.285,00 

2 7.646.320,00 4.597.975,00 

3 7.646.141,00 4.597.242,00 

4 7.646.070,00 4.597.285,00 

5 7.646.195,00 4.597.890,00 

6 7.646.140,00 4.597.949,00 

   
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,098895 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 77.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 42-271/3 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

471. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.6/2012) Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 22.1.2014 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–ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА 
ТРАНСПОРТ ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УС-
ЛУГИ ЈО-ГО ТРАНСПОРТ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КА-
ВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ПАЛИКУРА“,  

ОПШТИНА НЕГОТИНО 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина–песок 
и чакал на локалитетот „с. Паликура“, општина Него-
тино на Друштвото за транспорт производство трговија 
и услуги ЈО-ГО ТРАНСПОРТ ДОО увоз-извоз Кава-
дарци, согласно Одлуката за започнување на постапка 
за доделување на концесија за  детални геолошки ис-
тражувања на минерална суровина бр. 41-6225/1 од 
10.09.2013 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 126/13), Одлуката за изменување на Од-
луката за започнување на постапка за доделување на 
концесија за  детални геолошки истражувања на мине-

рална суровина бр.41-6742/1 од 21.09.2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.130/13) и Одлуката за дополнување на Одлуката за 
започнување на постапка за доделување на концесии за 
детални геолошки истражувања на минерални сурови-
ни бр. 41-7621/1 од 22.10.2013 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.153/13). 

2. Друштвото за транспорт производство трговија и 
услуги ЈО-ГО ТРАНСПОРТ ДОО увоз-извоз Кавадар-
ци достави понуда со број 00000003 на 12.12.2013 го-
дина. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за транспорт производство трговија и услуги ЈО-ГО 
ТРАНСПОРТ ДОО увоз-извоз Кавадарци ги исполни 
условите содржани во Јавниот повик и Тендерската до-
кументација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за транспорт производство тргови-
ја и услуги ЈО-ГО ТРАНСПОРТ ДОО увоз-извоз Кава-
дарци се доделува концесија за детални геолошки ис-
тражувања на минерална суровина–песок и чакал на 
локалитетот „с. Паликура“, општина Неготино, со пов-
ршина на простор на концесија за детални геолошки 
истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7.583.640,00 4.602.546,00 
2 7.583.548,00 4.602.454,00 
3 7.583.637,00 4.602.474,00 
4 7.583.690,00 4.602.461,00 
5 7.583.777,00 4.602.506,00 
6 7.583.875,00 4.602.525,00 
7 7.583.880,00 4.602.525,00 
8 7.583.954,00 4.602.544,00 
9 7.584.125,00 4.602.589,00 

10 7.584.113,00 4.602.657,00 
11 7.583.951,00 4.602.628,00 

     
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,042412 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 1.744.000,00  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. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 42-271/4 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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472. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.1.2014 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–МЕРМЕР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-
ТВО ЗА  ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, ТРГО-
ВИЈА И МОНТАЖА НА УКРАСЕН КАМЕН  МЕР-
МЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ “ЃУРОВИЦА“, С. ГАЛАБОВЕЦ, ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина–мер-
мер на локалитетот Ѓуровица“, с. Галабовец, општина 
Прилеп на Акционерското друштво за  производство, 
преработка, трговија и монтажа на украсен камен МЕР-
МЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп, согласно Одлуката 
за започнување на постапка за доделување на концеси-
ја за  детални геолошки истражувања на минерална су-
ровина бр. 41-6225/1 од 10.09.2013 година (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 126/13), Одлука-
та за изменување на Одлуката за започнување на по-
стапка за доделување на концесија за детални геолош-
ки истражувања на минерална суровина бр. 41-6742/1 
од 21. 09. 2013 година (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.130/13) и Одлуката за дополнување на 
Одлуката за започнување на постапка за доделување на 
концесии за детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини бр. 41-7621/1 од 22. 10. 2013 година 
(“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.153/13). 

2. Акционерското друштво за  производство, прера-
ботка, трговија и монтажа на украсен камен МЕРМЕ-
РЕН КОМБИНАТ АД Прилеп достави понуда со број 
00000035 на 18. 12. 2013 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Акционер-
ското друштво за  производство, преработка, трговија и 
монтажа на украсен камен  МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ 
АД Прилеп ги исполни условите содржани во Јавниот 
повик и Тендерската документација и достави најпо-
волна понуда. 

4. На Акционерското друштво за  производство, 
преработка, трговија и монтажа на украсен камен МЕР-
МЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп се доделува концеси-
ја за детални геолошки истражувања на минерална су-
ровина – мермер на локалитетот Ѓуровица“, с. Галабо-
вец, општина Прилеп, со површина на простор на 
концесија за детални геолошки истражувања дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7.550.820,00 4.584.650,00 
2 7.551.140,00 4.585.375,00 
3 7.550.775,00 4.585.700,00 
4 7.550.564,00 4.585.747,00 
5 7.550.743,00 4.585.500,00 

 Точка Координата Y Координата X 
1 7.550.550,00 4.584.200,00 
2 7.551.000,00 4.584.200,00 
3 7.550.900,00 4.584.575,00 
4 7.550.820,00 4.584.600,00 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,331215 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 184.500,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

                                                              
Бр. 42-271/5 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

473. 
Врз основа на член 38 став 1 алинeи 2 и 3 од Зако-

нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 6/2012), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 22.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУ-
РОВИНИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИС-
ТРАЖУВАЊА НА  МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ  

 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесии за детални геолошки истражувања 
на минерални суровини:   

- кварцен песок на локалитетот “Варвара“ општина 
Сопиште, 

- андезит на локалитетот “с. Горно Трогирци“ оп-
штина Карбинци, 

- варовник на локалитетот“ с. Илино, општина Ре-
сен и 

- бакар, злато и сребро на локалитетот “Плавица и 
Црн Врв“ општина Кратово, 

објавени со Јавниот повик за доделување на конце-
сија за детални геолошки истражувања (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.157/13). 
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2. Постапката за доделување на концесии за детал-
ни геолошки истражувања за локалитетите од точката 
1 алинеи 1 и 2  од оваа одлука се поништува со оглед 
дека за овие локалитети нема ниту една пристигната 
понуда до истекот на рокот за доставување на понуди, 
а постапката за  доделување на концесии за детални ге-
олошки истражувања за овие локалитети од точката 1 
алинеи 3 и 4 од оваа одлука се поништува со оглед де-
ка за овие локалитети нема доставено ниту една при-
фатлива понуда. 

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

 
Бр. 42-271/6 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

474. 
Врз основа на член 38 став 1 алинeја 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 
22.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУ-
РОВИНИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИС-
ТРАЖУВАЊА  НА МИНЕРАЛНИ  СУРОВИНИ  

 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесии за детални геолошки истражувања 
на минерални суровини:   

- бакар, злато и сребро на локалитетот “Иберли“ оп-
штина Демир Капија и општина Конче и 

- олово и цинк на локалитетот “Аниште“ општина 
Крива Паланка,  

објавени со Јавниот повик за доделување на конце-
сија за детални геолошки истражувања (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.157/13). 

2. Постапката за доделување на концесии за детал-
ни геолошки истражувања за локалитетите од точката 
1 на оваа одлука се поништува со оглед дека во текот 
на постапката се дознаени такви околности кој доколку 
би биле познати пред започнување на постапката за до-
делување на концесија за детални геолошки истражу-
вања не би се објавил јавниот повик за доделување на 
концесии за овие локалитети. 

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

 
Бр. 42-271/7 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

475. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.01.2014 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–ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА 
ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПЕШО 
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ „КРИВО ДОЛЧЕ“ С. КУКЛИШ, ОПШТИНА  

СТРУМИЦА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина–песок 
и чакал на локалитетот „Криво Долче“ с. Куклиш, оп-
штина Струмица на Друштвото за градежништво, трго-
вија и услуги ПЕШО ИНЖРНЕРИНГ ДООЕЛ Стру-
мица, согласно Одлуката за започнување на постапка 
за доделување на концесија за  детални геолошки ис-
тражувања на минерална суровина бр. 41-6225/1 од 
10.09.2013 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 126/13), Одлуката за изменување на Од-
луката за започнување на постапка за доделување на 
концесија за  детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина бр. 41-6742/1 од 21. 09. 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.130/13) и Одлуката за дополнување на Одлуката за 
започнување на постапка за доделување на концесии за 
детални геолошки истражувања на минерални сурови-
ни бр. 41-7621/1 од 22. 10. 2013 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.153/13). 

2. Друштвото за градежништво, трговија и услуги 
ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица достави по-
нуда со број 00000012 на 17. 12. 2013 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за градежништво, трговија и услуги ПЕШО ИНЖЕ-
НЕРИНГ ДООЕЛ Струмица ги исполни условите сод-
ржани во Јавниот повик и Тендерската документација 
и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за градежништво, трговија и услу-
ги ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица се доде-
лува концесија за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина–песок и чакал на локалитетот 
“Криво Долче“ с. Куклиш, општина Струмица, со пов-
ршина на простор на концесија за детални геолошки 
истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7.641.000,00 4.584.420,00 
2 7.641.000,00 4.584.080,00 
3 7.640.770,00 4.584.080,00 
4 7.640.770,00 4.584.420,00 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,078200 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 1.088.000,00  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. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 
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11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 42-271/8 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

476. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА–ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ТР-
ГОВИЈА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ МИНЕРАЛ-
ГРУП ДОО СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
„КРИВ ПАТ“ С. КУКЛИШ, ОПШТИНА СТРУМИЦА 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина–песок 
и чакал на локалитетот „Крив Пат“ с.Куклиш, општина 
Струмица на Друштвото за трговија производство и ус-
луги МИНЕРАЛ-ГРУП ДОО Струмица, согласно Од-
луката за започнување на постапка за доделување на 
концесија за  детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина бр. 41-6225/1 од 10.09.2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
126/13), Одлуката за изменување на Одлуката за започ-
нување на постапка за доделување на концесија за  де-
тални геолошки истражувања на минерална суровина 
бр. 41-6742/1 од 21. 09. 2013 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.130/13) и Одлуката за 
дополнување на Одлуката за започнување на постапка 
за доделување на концесии за детални геолошки истра-
жувања на минерални суровини бр. 41-7621/1 од 22. 10. 
2013 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.153/13). 

2. Друштвото за трговија производство и услуги 
МИНЕРАЛ-ГРУП ДОО Струмица достави понуда со 
број 00000017 на 16. 12. 2013 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за трговија производство и услуги МИНЕРАЛ-
ГРУП ДОО Струмица ги исполни условите содржани 
во Јавниот повик и Тендерската документација и дос-
тави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за трговија производство и услуги 
МИНЕРАЛ-ГРУП ДОО Струмица се доделува конце-
сија за детални геолошки истражувања на минерална 
суровина–песок и чакал на локалитетот „Крив Пат“ с. 
Куклиш, општина Струмица, со површина на простор 
на концесија за детални геолошки истражувања дефи-
ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата, и тоа: 

Точка Координата Y Координата X 
1 7.640.430,00 4.584.500,00 
2 7.640.750,00 4.584.600,00 
3 7.640.750,00 4.584.780,00 
4 7.640.300,00 4.584.870,00 
5 7.640.430,00 4.584.600,00 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,099700 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 783.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 42-271/9 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

477. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.01.2014 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– КВАРЦ НА ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ 
АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦЕПЕНКА“ С. 
ВАРВАРА, ОПШТИНА СОПИШТЕ И ОПШТИНА 

СТУДЕНИЧАНИ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина–кварц 
на локалитетот „Цепенка“ с. Варвара, општина Сопиш-
те и општина Студеничани на Цементарница УСЈЕ АД 
Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка 
за доделување на концесија за  детални геолошки ис-
тражувања на минерална суровина бр. 41-6225/1 од 
10.09.2013 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 126/13), Одлуката за изменување на Од-
луката за започнување на постапка за доделување на 
концесија за  детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина бр. 41-6742/1 од 21. 09. 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.130/13) и Одлуката за дополнување на Одлуката за 
започнување на постапка за доделување на концесии за 
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детални геолошки истражувања на минерални сурови-
ни бр. 41-7621/1 од 22. 10. 2013 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.153/13).  

2. Цементарница УСЈЕ АД Скопје достави понуда 
со број 00000001 на 17. 12. 2013 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Цементар-
ница УСЈЕ АД Скопје ги исполни условите содржани 
во Јавниот повик и Тендерската документација и дос-
тави најповолна понуда. 

4.  На Цементарница УСЈЕ АД Скопје се доделува 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина–кварц на локалитетот “Цепенка“ с. 
Варвара, општина Сопиште и општина Студеничани 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 7.536.018,00 4.640.481,00 
2 7.536.228,00 4.640.495,00 
3 7.536.249,00 4.640.427,00 
4 7.536.619,00 4.640.413,00 
5 7.536.270,00 4.639.405,00 
6 7.535.957,00 4.639.405,00 
7 7.535.989,00 4.639.952,00 
8 7.535.959,00 4.640.145,00 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,492279 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 61.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 42-271/10 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

478. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.02.2014 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–ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА 
ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПЕ-
ШО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СТРУМИЦА НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ “ЗАПОЧ“, ОПШТИНА НОВО СЕЛО 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина–песок 
и чакал на локалитетот “Започ“, општина Ново Село на 
Друштвото за градежништво, трговија и услуги ПЕШО 
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица, согласно Одлуката 
за започнување на постапка за доделување на концеси-
ја за  детални геолошки истражувања на минерална су-
ровина бр. 41-6225/1 од 10.09.2013 година (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 126/13), Одлука-
та за изменување на Одлуката за започнување на по-
стапка за доделување на концесија за  детални геолош-
ки истражувања на минерална суровина бр. 41-6742/1 
од 21. 09. 2013 година (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.130/13) и Одлуката за дополнување на 
Одлуката за започнување на постапка за доделување на 
концесии за детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини бр. 41-7621/1 од 22. 10. 2013 година 
(“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.153/13). 

2. Друштвото за градежништво, трговија и услуги 
ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица достави по-
нуда со број 00000012 на 17. 12. 2013 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за градежништво, трговија и услуги ПЕШО ИНЖЕ-
НЕРИНГ ДООЕЛ Струмица ги исполни условите сод-
ржани во Јавниот повик и Тендерската документација 
и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за градежништво, трговија и услу-
ги ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица се доде-
лува концесија за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина–песок и чакал на локалитетот “За-
поч“, општина Ново Село, со површина на простор на 
концесија за детални геолошки истражувања дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7.662.050,00 4.584.970,00 
2 7.662.105,00 4.585.025,00 
3 7.662.120,00 4.584.800,00 
4 7.662.060,00 4.584.800,00 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,011700 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 61.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 
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11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

                                        
Бр. 42-271/13 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

479. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.01.2014 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– ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРА-
ДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА ЖИКОЛ ЕКСПОРТ-
ИМПОРТ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
“ТАТАРЛИ ЧУКА 2“ ОПШТИНА ВАЛАНДОВО  

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “Татарли Чука 2“ општина Ва-
ландово на Друштвото за градежништво и трговија 
ЖИКОЛ експорт-импорт Струмица, согласно Одлуката 
за започнување на постапка за доделување на концесии 
за  детални геолошки истражувања на минерални суро-
вини бр.41-6218/2 од 10.09.2013 година (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.130/13). 

2. Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ 
експорт-импорт Струмица достави понуда со број 
00000046 на 18.12.2013 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за градежништво и трговија ЖИКОЛ експорт-им-
порт Струмица ги исполни условите содржани во Јав-
ниот повик и Тендерската документација и достави нај-
поволна понуда. 

4. На Друштвото за градежништво и трговија ЖИ-
КОЛ експорт-импорт Струмица се доделува концесија 
за детални геолошки истражувања на минерална суро-
вина– варовник на локалитетот “Татарли Чука 2“ оп-
штина Валандово, со површина на простор на концеси-
ја за детални геолошки истражувања дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелата, и 
тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7635797 4575279 
2 7635651 4576017 
3 7635223 4576035 
4 7635227 4576073 
5 7635616 4576182 
6 7636581 4575279 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.395274 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 66.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

                                        
Бр. 42-272/1 Заменик на претседателот  

14 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

480. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.01.2014 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– ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ 
ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ “ГОРНА КРАСТА“ ОПШТИНА СОПИШТЕ  

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “Горна Краста“ општина Со-
пиште на Друштвото за производство, трговија, тран-
спорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје, сог-
ласно Одлуката за започнување на постапка за доделу-
вање на концесии за  детални геолошки истражувања 
на минерални суровини бр.41-6218/2 од 10.09.2013 го-
дина (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.130/13). 

2. Друштвото за производство, трговија, транспорт 
и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје достави по-
нуда со број 00000025 на 17.12.2013 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, трговија, транспорт и услуги ТЕХ-
НО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје ги исполни условите сод-
ржани во Јавниот повик и Тендерската документација 
и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија, тран-
спорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје се до-
делува концесија за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина– варовник на локалитетот “Горна 
Краста“ општина Сопиште, со површина на простор на 
концесија за детални геолошки истражувања дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата, и тоа: 
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Точка Координата Y Координата X 
1 7526342 4641380 
2 7527298 4641241 
3 7527270 4640819 
4 7525992 4640636 
5 7526085 4641263 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.722182 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 1.152.000,00  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. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

   
Бр. 42-272/2 Заменик на претседателот  

14 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

481. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 22.1.2014 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– ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ ШАН КОМ ФИКС ДОО-
ЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ГОСТИВАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
„ГОРНО ПОЛЕ“ С. ГОРНА БАЊИЦА  ОПШТИНА  

ГОСТИВАР 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина– варов-
ник на локалитетот „Горно Поле“ с. Горна Бањица  оп-
штина Гостивар на Друштвото за производство и про-
мет ШАН КОМ ФИКС ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, 
согласно Одлуката за започнување на постапка за доде-
лување на концесии за  детални геолошки истражувања 
на минерални суровини бр.41-6218/2 од 10.09.2013 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.130/2013). 

2. Друштвото за производство и промет ШАН КОМ 
ФИКС ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар достави понуда со 
број 00000021 на 16.12.2013 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство и промет ШАН КОМ ФИКС ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Гостивар ги исполни условите содржани 
во Јавниот повик и Тендерската документација и дос-
тави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство и промет ШАН 
КОМ ФИКС ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар се доделува 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина– варовник на локалитетот „Горно 
Поле“ с. Горна Бањица  општина Гостивар, со површи-
на на простор на концесија за детални геолошки истра-
жувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 
прави линии, а точките дефинирани со координати ка-
ко е дадено во табелата и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7490663 4626450 
2 7490932 4626229 
3 7491020 4626170 
4 7491096 4626157 
5 7491137 4626063 
6 7491065 4625947 
7 7491037 4625904 
8 7491014 4625889 
9 7490984 4625842 

10 7490962 4625873 
11 7490875 4625874 
12 7490840 4625783 
13 7490791 4625746 
14 7490701 4625797 
15 7490600 4625999 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.210652 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 61.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 42-272/3 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

482. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 22.1.2014 година, донесе 
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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– ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРА-
ДЕЖНИШТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ПЕЛАГО-
НИЈА-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО ШТИП НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ „ВАРЕНА ГЛАВА“ ОПШТИНА ШТИП  

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот „Варена глава“ општина Штип 
на Друштвото за градежништво, промет и услуги ПЕ-
ЛАГОНИЈА-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Штип, согласно Од-
луката за започнување на постапка за доделување на 
концесии за  детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини бр.41-6218/2 од 10.09.2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/2013). 

2. Друштвото за градежништво, промет и услуги 
ПЕЛАГОНИЈА-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Штип достави 
понуда со број 00000028 на 17.12.2013 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за градежништво, промет и услуги ПЕЛАГОНИЈА-
ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Штип ги исполни условите сод-
ржани во Јавниот повик и Тендерската документација 
и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за градежништво, промет и услуги 
ПЕЛАГОНИЈА-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Штип се доделу-
ва концесија за детални геолошки истражувања на ми-
нерална суровина– варовник на локалитетот „Варена 
глава“ општина Штип, со површина на простор на 
концесија за детални геолошки истражувања дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7608975 4621453 
2 7609104 4621089 
3 7608974 4620927 
4 7608843 4621065 
5 7608763 4621072 
6 7608672 4621275 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.123467 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 66.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 42-272/4 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

483. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.01.2014 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– ОНИКС И ТРАВЕРТИН НА ДРУШ-
ТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УС-
ЛУГИ МЕРМЕР ИМПЕРИЈАЛ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ 
ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ДЕКОВА ДАБИЦА“,  

С. БЕШИШТЕ  ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина– оникс 
и травертин на локалитетот “Декова Дабица“, с.Бе-
шиште општина Прилеп на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги МЕРМЕР ИМПЕРИЈАЛ ДОО 
увоз-извоз Прилеп, согласно Одлуката за започнување 
на постапка за доделување на концесии за  детални гео-
лошки истражувања на минерални суровини бр.41-
6218/2 од 10.09.2013 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.130/13). 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 
МЕРМЕР ИМПЕРИЈАЛ ДОО увоз-извоз Прилеп дос-
тави понуда со број 00000010 на 17. 12. 2013 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, трговија и услуги МЕРМЕР ИМ-
ПЕРИЈАЛ ДОО увоз-извоз Прилеп ги исполни услови-
те содржани во Јавниот повик и Тендерската докумен-
тација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
МЕРМЕР ИМПЕРИЈАЛ ДОО увоз-извоз Прилеп се до-
делува концесија за детални геолошки истражувања на 
минерална суровина– оникс и травертин на локалите-
тот “Декова Дабица“, с.Бешиште  општина Прилеп, 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 7563180 4556690 
2 7564860 4556690 
3 7564490 4556015 
4 7563260 4556015 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0,982125 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 66.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 
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8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 42-272/5 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

484. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 
став 1 од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 22.01.2014 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– ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО И УСЛУГИ ЕУ-
РО ЈАНИ КОП УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО МАКЕДОНСКИ 
БРОД НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ОГЛЕДАЛЕЦ“ ОПШТИНА  

МАКЕДОНСКИ БРОД 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина– варов-
ник на локалитетот “Огледалец“ општина Македонски 
Брод на Друштвото за производство, градежништво и 
услуги ЕУРО ЈАНИ КОП увоз-извоз ДОО Македонски 
Брод, согласно Одлуката за започнување на постапка 
за доделување на концесии за  детални геолошки ис-
тражувања на минерални суровини бр.41-6218/2 од 
10.09.2013 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.130/13). 

2. Друштвото за производство, градежништво и ус-
луги ЕУРО ЈАНИ КОП увоз-извоз ДОО Македонски 
Брод достави понуда со број 00000016 на 17. 12. 2013 
година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, градежништво и услуги ЕУРО ЈА-
НИ КОП увоз-извоз ДОО Македонски Брод ги исполни 
условите содржани во Јавниот повик и Тендерската до-
кументација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, градежништво и 
услуги ЕУРО ЈАНИ КОП увоз-извоз ДОО Македонски 
Брод се доделува концесија за детални геолошки ис-
тражувања на минерална суровина– варовник на лока-
литетот “Огледалец“ општина Македонски Брод, 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 7520500 4599149 
2 7520300 4599190 
3 7520200 4599102 
4 7520230 4598500 
5 7520500 4598500 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0,189470 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 80.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

                                        
Бр. 42-272/6 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

485. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012) Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.01.2014 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– ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА 
„БАУШТЕЛЕ ГРУП“ ДООЕЛ С. СРЕДНО СРЕДО-
РЕЧЕ -ДЕБАРЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЧИФЛИСКА  

КРАСТА“ ОПШТИНА ДЕБАРЦА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “Чифлиска Краста“ општина 
Дебарца на Друштвото за производство, градежништво 
и трговија „БАУШТЕЛЕ ГРУП“ ДООЕЛ с. Средно 
Средорече - Дебарца, согласно Одлуката за започнува-
ње на постапка за доделување на концесии за  детални 
геолошки истражувања на минерални суровини бр.41-
6218/2 од 10.09.2013 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 130/2013). 

2. Друштвото за производство, градежништво и тр-
говија „БАУШТЕЛЕ ГРУП “ ДООЕЛ с. Средно Средо-
рече - Дебарца достави понуда со број 00000036 на 
17.12.2013 година. 
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3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, градежништво и трговија „БАУШ-
ТЕЛЕ ГРУП“ ДООЕЛ с. Средно Средорече - Дебарца 
ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тен-
дерската документација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, градежништво и 
трговија „БАУШТЕЛЕ ГРУП“  ДООЕЛ с. Средно Сре-
дорече - Дебарца се доделува концесија за детални гео-
лошки истражувања на минерална суровина – варовник 
на локалитетот “Чифлиска Краста“, општина Дебарца, 
со површина на простор на концесија за детални гео-
лошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7487098 4572851 
2 7487584 4572851 
3 7487670 4572600 
4 7487172 4572530 
5 7487001 4572630 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.167258 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 69.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 42-272/7 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

486. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.01.2014 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 – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРА-
ДЕЖНИШТВО, ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И УС-
ЛУГИ „АВТОГРАДБА“ ДООЕЛ ЕКСПОРТ -ИМ-
ПОРТ ГОСТИВАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
“КРАСТА“ С. МИРДИТА, ОПШТИНА ГОСТИВАР 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “Краста“ с. Мирдита ,општина 

Гостивар на Друштвото за градежништво, изградба, од-
ржување и услуги „АВТОГРАДБА“ ДООЕЛ експорт - 
импорт Гостивар, согласно Одлуката за започнување 
на постапка за доделување на концесии за  детални гео-
лошки истражувања на минерални суровини бр.41-
6218/2 од 10.09.2013 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.130/2013). 

2. Друштвото за градежништво изградба одржува-
ње и услуги „АВТОГРАДБА“ ДООЕЛ експорт - им-
порт Гостивар достави понуда со број 00000038 на 
17.12.2013 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за градежништво, изградба, одржување и услуги 
„АВТОГРАДБА“ ДООЕЛ експорт - импорт Гостивар 
ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тен-
дерската документација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за градежништво, изградба, од-
ржување и услуги „АВТОГРАДБА “ДООЕЛ експорт - 
импорт Гостивар се доделува концесија за детални гео-
лошки истражувања на минерална суровина – варовник 
на локалитетот “Краста“ с. Мирдита, општина Гости-
вар, со површина на простор на концесија за детални 
геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
 

Точка Координата Y Координата X 
1 7488947 4625293 
2 7489047 4625610 
3 7489157 4625700 
4 7489318 4625404 
5 7489159 4625148 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.115442 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 65.000,00  денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 42-272/8 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

487. 
Врз основа на член 38 став 1 алинeја 2 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија”, бр. 6/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.01.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУ-
РОВИНИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА  ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИС-
ТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ  

 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесии за детални геолошки истражувања 
на минералните суровини: 

   
I. НЕМЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
- минерална суровина – варовник на локалитет “Ба-

бин Дол“ општина Делчево; 
- минерална суровина – кварц на локалитет “Нежи-

лово, Капиново и Орешје“ општина Чашка; 
- минерална суровина – кварц на локалитет “Русова 

Лака“ с. Мелница, општина Чашка; 
- минерална суровина – опалска бреча на локалитет 

“с. Бељаковце “ општина Куманово; 
- минерална суровина – варовник на локалитет “с. 

Чегране“ општина Гостивар и општина Брвеница; 
- минерална суровина – варовник на локалитет 

“Барбарас“ општина Долнени; 
- минерална суровина – вулкански туф на локалитет 

“с. Дреново и с. Лесново“ општина Пробиштип; 
- минерална суровина – амфиболитна на локалитет 

“Самовиљак“ с. Кален општина Прилеп; 
- минерална суровина – кварц на локалитет “с. То-

полчани“ општина Прилеп; 
- минерална суровина – шкрилец на локалитет 

“Оџалија“ општина Карбинци; 
 
II. МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
- металични минерални суровини на локалитет 

“Муратица – с. Никуштак“ општина Липково и општи-
на Арачиново; 

- металични минерални суровини на локалитет “с. 
Малчиште“ општина Студеничани; 

 
III. УКРАСЕН КАМЕН 
- минерална суровина – мермер на локалитет “с. Ра-

дово“ општина Демир Хисар; 
-  минерална суровина – мермер на локалитет “Мар-

ков Стап“ општина Росоман; 
- минерална суровина – мермер на локалитет “Де-

бриште“ општина Росоман;  
 
IV. ГЕОТЕРМАЛНИ, ТЕРМОМИНЕРАЛНИ И 

МИНЕРАЛНИ ВОДИ 
- минерална суровина – минерална вода на локали-

тет “с. Првце“ општина Теарце; 
- минерална суровина – термоминерална вода на 

локалитет “Раклиш“ општина Радовиш; 
- минерална суровина – термоминерална вода на 

локалитет “Бањиче - Пена“ општина Тетово; 
- минерална суровина – термоминерална вода на 

локалитет “Бело Брдо“ општина Пробиштип; 
- минерална суровина – термоминерална вода на 

локалитет “Мала Боска - Топлак“ општина Дојран  и 
- минерална суровина – геотермална вода на лока-

литет “Под Ано“ општина Валандово 
објавени со Јавниот повик за  доделување на конце-

сии за детални геолошки истражувања на минерална 
суровина („Службен весник на Република Македонија“ 
157/2013). 

2. Постапката за доделување на концесии за детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини од 
точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за 
објавените локалитети од точка 1 на оваа одлука нема 
ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за 
доставување на понуди.  

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

 
Бр. 42-272/9 Заменик на претседателот  

14 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

488. 
Врз основа на член 45 став (1) од Законот за мине-

ралните суровини  (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 136/12, 25/13 и 93/13) и член 35 став 1 од 
Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), 
Владата на Република Македонија на седницата, од-
ржана на 22.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-РУДИ НА ЖЕЛЕЗО 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ТАЈМИШТЕ“, ОПШТИНА  

КИЧЕВО 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоа-

тација на минералната суровина- руди на железо на ло-
калитетот “Тајмиште“, општина Кичево  на Акционер-
ското друштво “Тајмиште“ производство, преработка, 
промет и услуги Кичево, согласно Одлуката за започ-
нување на постапка за доделување на концесија за ек-
сплоатација на минералната суровина- руди на железо 
на локалитетот “Тајмиште“, општина Кичево бр. 41-
6411/1 од 21.9.2013 година. 

2. Акционерското друштво “Тајмиште“ производ-
ство, преработка, промет и услуги Кичево достави по-
нуда бр.02-323 од 17.12.2013 година и на електронска-
та аукција даде највисок износ од 18.927.097,00 денари. 

3. На Јавниот повик, Акционерското друштво “Тај-
миште“ производство, преработка, промет и услуги Ки-
чево ги исполни условите содржани во Јавниот повик и 
Тендерската документација и достави најповолна по-
нуда. 

4. На Акционерското друштво “Тајмиште“ произ-
водство, преработка, промет и услуги Кичево се доде-
лува концесија за експлоатација на минерална суро-
вина- руди на железо на локалитетот “Тајмиште“, оп-
штина Кичево со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелите, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7485639 4608274 
2 7485819 4610309 
3 7485294 4610546 
4 7484789 4609576 
5 7484991 4608274 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7487002 4608247 
2 7487250 4609063 
3 7487003 4609996 
4 7486241 4609996 
5 7485912 4609063 
6 7486326 4608274 

 
5. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
3.505018km2. 
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6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за експло-
атација во износ од 18.927.097,00 денари, субјектот од 
точка 1 на оваа одлука е должен да го плати во рок од 
седум дена пред денот на склучувањето на Договорот 
за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 42-273/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

489. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот градежно 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 
163/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У K А 

ЗА ДАВАЊЕ  НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на Општина Охрид се дава право 
на трајно користење на градежно земјиште сопственост 
на Република Македонија во вкупна површина од 4033 
м2 кое претставува Кп.бр.14766/2, Кп.бр14766/6 и 
Кп.бр.14766/8 за КО Охрид 3 по површина од 4009 м2 
евидентирана во имотен лист бр.101828 и градежно 
земјиште сопственост на Република Македонија кое 
претставува Кп.бр.14766/14 за КО Охрид 3 во површи-
на од 24 м2 евидентирано во  имотен лист бр. 101832 
согласно ДУП за Урбана Заедница 1-дел од УБ 1.3-оп-
фат 1 Општина Охрид, наменето за изградба на затво-
рен зелен пазар.  

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок 
и не смее да се пренесува на трети лица. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-287/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

490. 
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 22.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ОХРИД 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Општина Охрид се пренесуваат 
во сопственост, без надоместок, недвижни ствари-об-
јекти, кои се наоѓаат на КП бр.1219/1, запишани во 
Имотен лист бр.1352 за КО Д.Лакочереј-Вон Г.Р, место 
викано Габавци, со вкупна површина од 1530 м2, соп-
ственост на Република Македонија и тоа: 

- објект бр.1, влез 1, кат приземје,  внатрешна пов-
ршина од 76 м2, 

- објект бр.2, влез 1, кат приземје, внатрешна пов-
ршина од 57 м2, 

- објект бр.3, влез 1, кат приземје, внатрешна пов-
ршина од 66 м2, 

- објект бр.4, влез 1, кат приземје, внатрешна пов-
ршина од 339 м2, 

- објект бр.5, влез 1, кат приземје, внатрешна пов-
ршина од 6 м2, 

- објект бр.6, влез 1, кат приземје, внатрешна пов-
ршина од 434 м2, 

- објект бр.8, влез 1, кат приземје, внатрешна пов-
ршина од 12 м2, 

- објект бр.9, влез 1, кат приземје, внатрешна пов-
ршина од 178 м2, 

- објект бр.10, влез 1, кат приземје, внатрешна пов-
ршина од 13 м2, 

- објект бр.11, влез 1, кат приземје, внатрешна пов-
ршина од 6 м2, 

- објект бр.12, влез 1, кат приземје, внатрешна пов-
ршина од 6 м2, 

- објект бр.14, влез 1, кат приземје, внатрешна пов-
ршина од 3 м2 и 

- објект бр.15, влез 1, кат приземје, внатрешна пов-
ршина од 334 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-293/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

491. 
Врз основа на член 38 став 1 алинeја 3 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 6/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.01.2014 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТА-
ЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ПО ЈАВЕН 
ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕК-
СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесии за експлоатација на минерални су-
ровини објавена со Јавниот повик за доделување на 
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концесии за експлоатација на минерални суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
157/2013). 

2. Постапката за доделување на концесии за експло-
атација на минерални суровини од точка 1 на оваа од-
лука се поништува со оглед дека за објавените локали-
тети нема доставено ниту една прифатлива понуда.  

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за започнување на поста-
пка за доделување на концесии за експлоатација на ми-
нерални суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.130/2013). 

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

 
Бр. 42-330/1 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

492. 
Врз основа на член 29 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР- ОБЈЕКТ  
ВО СТАР ДОЈРАН - ШТИПСКА ВИЛА 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на недвижна ствар сопстве-
ност на Република Македонија - корисник Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, и тоа: 

- викенд куќа во Стар Дојран тн Штипска Вила на 
ул.„Новица Мастела“ бр.1 по ИЛ 1350 и ИЛ  710 на КП 
бр. 1235 КО Сретеново ,  со површина од вкупно 198  
м2 и тоа: 

- зграда број 1:  
влез 1, приземје со површина од 91 м2; 
влез 1, помошни простории со површина од 21 м2; 
влез 1, кат 1,  со површина од 86 м2; 
- зграда број 2:  
помошен објект, влез 1, сутерен,  со површина од 

60 м2; 
                                                                                  

Член 2 
Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 

Одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, со проценета вредност по метар квадратен во 
износ од  20.186, 00 денари, утврдена согласно Процен-
ката од  Бирото за судски вештачења кое ја процени 
вкупната вредност на целиот објект на износ од 91.574 
Евра или 5.631.790,00 денари.  

Почетната цена за електронско јавно наддавање 
претставува проценета вредност по метар квадратен на 
недвижноста, намалена за 30 % и истата изнесува 
14.130, 00 денари  за метар квадратен.  

 
Член 3 

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 
1 од оваа одлука да  се даде под следните услови: 

- недвижната ствар која е предмет на продажба од 
член 1 од оваа одлука; 

- почетната цена по метар квадратен за недвижната 
ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа од-
лука; 

- пријавата за учество во електронското јавно над-
давање пополнета и потпишана лично од подносите-
лот, со наведени генералии на понудувачот и изјава де-
ка најповолниот понудувач понудената цена ќе ја пла-
ти во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се 
доставува до Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија во рок од 10 дена од 
денот на објавувањето на објавата; 

- време на започнување и времетраење на јавното 
наддавање; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 
страна на Комисија за располагање со недвижни и 
движни ствари сопственост на Република Македонија – 
корисник Служба за општи и заеднички работи; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и 
правни лица; 

-паричниот депозит за учество на јавното наддава-
ње изнесува 5 % од почетната цена на недвижните 
ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република 
Македонија; 

-најповолниот понудувач во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на писменото известување за избор е 
должен да уплати средства согласно постигнатата крај-
на цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој 
рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се 
пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе 
нова постапка. 

-на подносителот на пријавата, ќе му бидат испра-
тени корисничко име и шифра за пристап на интернет 
страницата на која што ќе се изврши електронското 
јавно наддавање;  

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази 
наведени во објавата, нема да учествуваат на електрон-
ското јавно наддавање за што ќе бидат електронски из-
вестени.  

- потребен број на учесници на јавното наддавање-
најмалку еден учесник; 

- минимален чекор на зголемување на вредноста по 
метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од 
почетната цена по метар квадратен за продажба на нед-
вижната ствар.        

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното над-
давање; 

- рокот за уплата на најповолната понуда - 15 дена 
од денот на приемот на писменото известување за из-
бор; 

- рокот за враќање на уплатениот депозит - 15 дена 
од денот на одржување на јавното наддавање; 

- обврски за исплата на данокот на промет; 
- обврска за трошоците за солемнизација на догово-

рот; 
- учесниците имаат право на приговор само по од-

нос на постапката за јавно наддавање, во рок од три де-
на од одржувањето на јавното наддавање до Комисија-
та која одлучува по приговорот со решение во рок од 
пет дена од приемот на приговорот; 

-јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница www.deloven-prostor.mk. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-357/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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493. 
Врз основа на член 29 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија„ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
188/2013), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 22.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР - ОБЈЕКТ 
ВО СТАР ДОЈРАН-ВИКЕНД КУЌА БРОЈ 3 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на недвижна ствар сопстве-
ност на Република Македонија - корисник Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, и тоа: 

- објект број 3 викенд куќа во Стар Дојран, на 
ул.„Илинденска“ бб изградена на КП бр. 1107 КО Сре-
теново, видно ИЛ 1386,  со вкупна површина на објек-
тот од 130 м2 и тоа :  на приземје влез 1 број 1 со пов-
ршина од 39 m2 , логии, балкони  и тераси со површи-
на од 34 м2, влез 3 број 3 со површина од 45 м2 и ло-
гии, балкони и тераси со површина од 12 м2. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 
Одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, со проценета вредност по метар квадратен во 
ознос од  14.701, 00 денари, утврдена согласно Процен-
ката од  Бирото за судски вештачења кое ја процени 
вкупната вредност на целиот објект на износ од 
30.836,00 Евра или 1.896.414,00 денари.  

Почетната цена за електронско јавно нададавање 
претставува проценета вредност по метар квадртаен на 
недвижноста, намалена за 30 % и истата изнесува 
10.291, 00 денари  за метар квадратен.  

 
Член 3 

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 
1 од оваа одлука да  се даде под следните услови: 

- недвижната ствар која е предмет на продажба од 
член 1 од оваа одлука; 

- почетната цена по метар квадратен за недвижната 
ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа од-
лука; 

- пријавата за учество во електронското јавно над-
давање пополнета и потпишана лично од подносите-
лот, со наведени генералии на понудувачот и изјава де-
ка најповолниот понудувач понудената цена ќе ја пла-
ти во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се 
доставува до Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија во рок од 10 дена од 
денот на објавувањето на објавата; 

- време на започнување и времетраење на јавното 
наддавање ; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 
страна на Комисија за располагање со недвижни и 
движни ствари сопственост на Република Македонија – 
корисник Служба за општи и заеднички работи; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и 
правни лица; 

- паричниот депозит за учество на јавното наддава-
ње изнесува 5 % од почетната цена на недвижните 
ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република 
Македонија; 

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на писменото известување за избор е 
должен да уплати средства согласно постигнатата крај-
на цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој 

рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се 
пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе 
нова постапка. 

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испра-
тени корисничко име и шифра за пристап на интернет 
страницата на која што ќе се изврши електронското 
јавно наддавање;  

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази 
наведени во објавата, нема да учествуваат на електрон-
ското јавно наддавање за што ќе бидат електронски из-
вестени.  

- потребен број на учесници на јавното наддавање-
најмалку еден учесник ; 

- минимален чекор на зголемување на вредноста по 
метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од 
почетната цена по метар квадратен за продажба на нед-
вижната ствар.        

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното над-
давање ; 

- рокот за уплата на најповолната понуда - 15 дена 
од денот на приемот на писменото известување за из-
бор; 

- рокот за враќање на уплатениот депозит - 15 дена 
од денот на одржување на јавното наддавање; 

- обврски за исплата на данокот на промет ; 
- обврска за трошоците за солемнизација на догово-

рот ; 
- учесниците имаат право на приговор само по од-

нос на постапката за јавно наддавање, во рок од три де-
на од одржувањето на јавното наддавање до Комисија-
та која одлучува по приговорот со решение во рок од 
пет дена од приемот на приговорот; 

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница www.deloven-prostor.mk. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-358/1 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

494. 
Врз основа на член 29 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
188/2013), Владата на Република Македонија  на сед-
ницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР -ОБЈЕКТ 
ВО СТАР ДОЈРАН-ВИКЕНД КУЌА БРОЈ 1 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на недвижна ствар сопстве-
ност на Република Македонија - корисник Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, и тоа: 

- објект број 1 викенд куќа во Стар Дојран, на 
ул.„Илинденска“ бб изградена на КП бр. 1107 КО Сре-
теново, видно ИЛ 1386,  со вкупна површина на објек-
тот од 112  м2и тоа :  на приземје влез 1, број 1 , со пов-
ршина од  23 м2, логии, балкони  и тераси со површина 
од 32 м2, влез 3, број 1, со површина од 45 м2 и логии, 
балкони и тераси со површина од 12 м2; 
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Член 2 
Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 

Одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, со проценета вредност по метар квадратен во 
ознос од  14.470, 00 денари, утврдена согласно Процен-
ката од  Бирото за судски вештачења кое ја процени 
вкупната вредност на целиот објект на износ од 26.352 
Евра или 1.620.648,00 денари.  

Почетната цена за електронско јавно нададавање 
претставува проценета вредност по метар квадрaтен на 
недвижноста, намалена за 30 % и истата изнесува 
10.129, 00 денари  за метар квадратен.  

 
Член 3 

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 
1 од оваа одлука да  се даде под следните услови: 

- недвижната ствар која е предмет на продажба од 
член 1 од оваа одлука; 

- почетната цена по метар квадратен за недвижната 
ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа од-
лука; 

- пријавата за учество во електронското јавно над-
давање пополнета и потпишана лично од подносите-
лот, со наведени генералии на понудувачот и изјава де-
ка најповолниот понудувач понудената цена ќе ја пла-
ти во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се 
доставува до Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија во рок од 10 дена од 
денот на објавувањето на објавата; 

- време на започнување и времетраење на јавното 
наддавање ; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 
страна на Комисија за располагање со недвижни и 
движни ствари сопственост на Република Македонија – 
корисник Служба за општи и заеднички работи; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и 
правни лица; 

-паричниот депозит за учество на јавното наддава-
ње изнесува 5 % од почетната цена на недвижните 
ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република 
Македонија; 

-најповолниот понудувач во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на писменото известување за избор е 
должен да уплати средства согласно постигнатата крај-
на цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој 
рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се 
пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе 
нова постапка. 

-на подносителот на пријавата, ќе му бидат испра-
тени корисничко име и шифра за пристап на интернет 
страницата на која што ќе се изврши електронското 
јавно наддавање;  

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази 
наведени во објавата, нема да учествуваат на електрон-
ското јавно наддавање за што ќе бидат електронски из-
вестени.  

- потребен број на учесници на јавното наддавање-
најмалку еден учесник ; 

- минимален чекор на зголемување на вредноста по 
метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од 
почетната цена по метар квадратен за продажба на нед-
вижната ствар;         

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното над-
давање; 

- рокот за уплата на најповолната понуда - 15 дена 
од денот на приемот на писменото известување за из-
бор; 

- рокот за враќање на уплатениот депозит - 15 дена 
од денот на одржување на јавното наддавање; 

- обврски за исплата на данокот на промет ; 

- обврска за трошоците за солемнизација на догово-
рот ; 

- учесниците имаат право на приговор само по од-
нос на постапката за јавно наддавање, во рок од три де-
на од одржувањето на јавното наддавање до Комисија-
та која одлучува по приговорот со решение во рок од 
пет дена од приемот на приговорот; 

-јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница www.deloven-prostor.mk. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-360/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

495. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за 

јавните претпријатија  (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.1.2014 година,  донесе                                        

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОДОБРУВАЊЕ ДИСКОНТ НА ТЕКОВНИТЕ И ИД-
НИ СУКЦЕСИВНИ ОБВРСКИ КАКО И НА ДОЛГ 
ОД МИНАТИ ГОДИНИ НА ЈКП НА ОПШТИНИТЕ 
КОРИСНИЦИ НА ВОДА ОД РВ СТУДЕНЧИЦА 

 
1. Со оваа oдлука се дава согласност за Одлуката за 

одобрување дисконт на тековните и идни сукцесивни 
обврски како и на долг од минати години на ЈКП на оп-
штините корисници на вода од РВ Студенчица, бр. 02-
78/1-4/1 од 10.01.2014 година, донесена од Управниот 
одбор на јавното претпријатие Студенчица. 

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

 
Бр. 42-401/1 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

496. 
Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013 и 187/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 14.01.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-
МЕТИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  

И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземени предмети на Ми-
нистерство за образование и наука, бр. 09-207/1 од  
14.01.2014 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

  
Бр. 42-436/2 Претседател на Владата 

14 јануари 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
497. 

Врз основа на член 20, став 2 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ  

ЖЕЛЕЗНИЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното 

претпријатие за железничка инфраструктура Македон-
ски железници му престанува користењето на недвиж-
на ствар - земјиште, сопственост на Република Македо-
нија, кое претставува дел од КП. бр. 515 за КО Кадри-
факово (новоформирана КП.бр. 515/3) со површината 
од 369 м2 и дел од КП.бр.331 за КО Кадрифаково (но-
воформирана КП.бр. 331/2) со површина од 353 м2, 
евидентирани во Имотен лист бр. 36, издаден од 
Агенција за катастар на недвижности – Одделение за 
катастар на недвижности- Свети Николе. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-595/1 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

498. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
22.01.2014 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 КОМЕЦИЈАЛЕН ОБЈЕКТ КО  

МАЛА РЕЧИЦА ОПШТИНА ТЕТОВО 
 

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 комецијален објект КО Мала Речица, оп-
штина Тетово. 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 476м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-7362/1-13 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

499. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
22.01.2014 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 ГР.ПЛ.1 
ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА ВО КО 
ГОЛЕМА РЕЧИЦА ВОН Г.Р., ОПШТИНА ТЕТОВО 

 
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 
гр.пл.1 за изградба на Г2-лесна индустрија во КО Голе-
ма Речица вон г.р., општина Тетово. 

 
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. 41-7364/1-13 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

500. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата, одржана на 
22.1.2014 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 Б3-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ 
ЕДИНИЦИ СО КОМПАТИБИЛНИ НАМЕНИ А3, 
Б5, В3, В4 И Д3 ДО 40% ВО КО ТЕТОВО ВОН Г.Р.  

ОПШТИНА ТЕТОВО 
 

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 Б3-Големи угостителски единици со ком-
патибилни намени А3, Б5, В3, В4 и Д3 до 40% во КО 
Тетово вон г.р., општина Тетово.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 2266м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-7371/1-13 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

501. 
Врз основа на член 9 став (2) од Законот за јавните 

патишта (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 
53/2011, 44/2012, 168/2012 и 163/13), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2013 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАТЕГО-
РИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА 

 
Член 1 

Во Одлуката за категоризација на државните па-
тишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.133/11, 20/12, 41/12 и 107/13), во член 1 во табелата 
“Р29“ Регионални патишта по  точката 22 се додава но-
ва точка 23 која гласи: 

 
23 Р29280 Врска со Р2246 - Могорче 

 
Точката 23 станува точка 24. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-9325/1 Заменик на претседателот  

21 декември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

502. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13 и 164/13), Владата на Република Македо-
нија на седницата, одржана на 22.1.2014 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА 
РЕЗЕРВОАРИ (СКЛАД ЗА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ) 
КО ИЖИШТЕ ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на резервоари (склад за нафтени деривати) КО 
Ижиште, Oпштина Македонски Брод. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 8984 м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-9588/1-13 Претседател на Владата 

22 јануари 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
503. 

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за задолжу-
вање на Република Македонија кај Банката за развој 
при Советот на Европа по Договорот за заем по „Про-
ектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица 
со ниски приходи” („Службен весник на Република 
Македонија” бр.41/2000), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 8.1.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ 
И КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТАНО-
ВИ ИЗГРАДЕНИ ПО „ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА 
НА СТАНОВИ КОИ ЌЕ СЕ ИЗДАВААТ НА ЛИЦА  

СО НИСКИ ПРИХОДИ“ 
 

Член 1 
Во Одлуката за услови и критериуми за распредел-

ба на станови изградени по „Проектот за изградба на 
станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 
55/06, 50/07, 30/08 и 162/08) по членот 10-а  се додаваат 
четири  нови члена 10-б, 10-в , 10-г и  10-д, кои гласат: 
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„Член  10-б 
(1)Лицата корисници на станови изградени по 

“Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на 
лица со ниски приходи“ можат да поднесат барање за 
купување на станот до правното лице од член 99 став 
(2) од Законот за домување, по истекот на закупнички-
от период  кој неможе да биде пократок од пет години.  

 (2)Со  лицата од став 1 на овој член правното лице 
од член 99 став (2) од Законот за домување ќе склучи 
договори за продажба на станот, доколку ги исполну-
ваат следниве услови: 

- лицето да е државјанин на Република Македонија; 
- лицето да нема долг по основ на закупнина; 
- лицето, неговиот брачен другар и членовите на не-

говото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа 
или куќа за одмор или деловен простор во нивна соп-
ственот или да не се корисници на друг стан или дело-
вен простор во државна сопственост на територијата на 
Република Македонија; 

- лицето, неговиот брачен другар и членовите на не-
говото заедничко домаќинство да не примаат поголем 
доход од 100% просечна плата во Република Македо-
нија, калкулирано по коефициенти:  

- возрасен ...................................К=1 
- секој друг возрасен...................К=0,5 
- малолетно лице (деца). ...........К=0,3 и 
- цена во однос на купување на станот, ратата не 

смее да изнесува повеќе од 30% од вкупните примања 
во заедничкото домаќинство. 

  
Член 10-в 

Кон барањето за купување на станот, лицето ја дос-
тавува следната документација: 

-уверение за државјанство; 
-уверение за жителство; 
-копија од лична карта, која ќе се користи согласно 

Законот за заштита на лични податоци; 
-изјави заверени кај нотар од лицето, неговиот бра-

чен другар и другите членови на неговото заедничко 
домаќинство дека немаат стан, куќа, куќа за одмор или 
деловен простор во нивна сопственот или да не се ко-
рисници на друг стан или деловен простор во државна 
сопственост на територијата на Република Македонија, 
а за членовите на зедничкото домаќинство кои не се 
полнолетни изјава дава родителот, неговиот законски 
застапник или старателот; 

-потврда од  органот надлежен за водење на јавната 
книга за запишување на правата на недвижности дека 
лицето, неговиот брачен другар и другите членови на 
неговото семејно домаќинство не се запишани како но-
сители на право во катастарот на недвижности: 

-потврда за висината на месечната исплатена плата 
остварена за последните три месеци за барателот, него-
виот брачен другар и сите полнолетни членови на него-
вото заедничко домаќинство и 

-потврда за невработеност за членовите од заеднич-
кото домаќинство на барателот. 
 

Член 10-г 
 (1) Постапката за продажба на становите ја спрове-

дува правното лице од член 99 став 2 од Законот за до-
мување, во рок од три месеци од доставување на ком-
плетното барање. 

 (2) Средствата остварени од продажбата на стано-
вите ќе се уплаќаат на посебна наменска сметка која за 
оваа намена ќе отвори правното лице од став 1 на овој 
член. Средствата од оваа сметка ќе бидат наменети ис-
клучиво за изградба на најмалку ист број на станови 
кои ќе бидат продадени на корисниците,  а ново изгра-
дените станови ќе се користат за иста намена согласно 
оваа одлука, и ќе бидат распределени на лица со ниски 
приходи. 

(3) Продажбата на становите се врши во готово или 
на одложено плаќање со учество најмалку до 30%, а ос-
татокот најмногу до 240 еднакви месечни рати, со го-
дишна каматна стапка од 7,2%. 

(4) Вредноста на станот се определува согласно 
Уредбата за методологија за утврдување на вредноста 
на станот, како и методологијата за утврдување на ви-
сината на закупнината, висината на непрофитната за-
купнина, начинот на плаќање на закупнината, простор-
ните норми, начинот на користење на станот, поста-
пката за доделување на непрофитни станови, станови 
за службени потреби, за привремен закуп и закупот на 
станови за определена намена. 

(5) Во имотниот лист, согласно договорот за купоп-
родажба да има ограничување во однос на отуѓување 
на станот во идните 5 години, сметајќи од денот на ко-
нечната исплата на станот. 

 
Член 10-д 

Со лицата корисници на овие станови кои нема да 
поднесат барање за купување  на станот согласно член 10-
б  став (1) на оваа одлука, правното лице од член 99 став 2 
од Законот за домување ќе  склучи нови договори за закуп 
на стан согласно Уредбата за методологија за утврдување 
на вредноста на станот, како и методологијата за утврду-
вање на висината на закупнината, висината на непрофит-
ната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, 
просторните норми, начинот на користење на станот, по-
стапката за доделување на непрофитни станови, станови 
за службени потреби, за привремен закуп и закупот на 
станови за определена намена и тоа: 

- договор за закуп за непрофитно домување со ли-
цата чии примања се под границата на примањата пот-
ребни за откуп на станот согласно член 10-б став (2) од 
оваа одлука и 

- договор за закуп за пазарно домување со лицата 
чии примања се над границата на примањата потребни 
за откуп на станот согласно член 10-б став (2) од оваа 
одлука. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-9959/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

504. 
Врз основа на член 60-г став (1) од Законот за воз-

духопловство („Службен весник на Република Македо-
нија “ бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 
80/2012 и 155/2012), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 8.01.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАН-
СИСКИ ПЛАН НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-
ТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ ВО ВОЗ-
ДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Годишниот финансиски 
план на Акционерското друштво во државна сопстве-
ност за вршење на дејноста давање на услуги во возду-
хопловната навигација за 2014 година, број 02-63/1 од 
14.01.2014 година, усвоен од Управниот одбор на ова 
акционерско друштво, на седницата, одржана на 
14.01.2014 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-9980/1-13 Заменик на претседателот  

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

505. 
Врз основа на член 111  алинеја 2 од Законот за 

заштита на децата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.23/2013),  Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 22.01.2014 година,  до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ  ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТ-
СКА ГРАДИНКА „ДЕТСКА АКАДЕМИЈА ПОИНТ“  

ВО ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа  одлука се одзема  одобрението за основање 

на приватна установа за деца – детска градинка „Дет-
ска Академија Поинт“ во Гостивар на ул. „Кеј Вардар“ 
бр. 115 дадено врз основа на Одлуката за давање одоб-
рение за основање на приватна установа за деца – дет-
ска градинка „Детска Академија Поинт“ во Гостивар („ 
Службен весник на Република Македонија“  бр. 
106/2011).  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во  „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-10479/1-13 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

506. 
Врз основа на член 18 од Законот за основање на 

Агенцијата за енергетика на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2005), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМА ЗА 
РАБОТА НА АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за работа на Агенција за енергетика на Република Ма-
кедонија за 2014 година бр. 01-1180/2 донесена од 
Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
26.12.2013 година. 

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

 
Бр. 41-10632/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

507. 
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/2096, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2014 
година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2014 ГОДИНА  

НА ЈП ХС “ЗЛЕТОВИЦА“ ПРОБИШТИП 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2014 година на ЈП ХС „Зле-
товица“- Пробиштип, усвоена од Управниот одбор на 
јавното претпријатие со Одлука бр.0202-50/4. 

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

 
Бр.41-10677/1-13              Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година             на Владата на Република 
    Скопје                                     Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
508. 

Врз основа на член 20 став 2  од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
188/2013), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 22.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за труд и соци-

јална политика му престанува користењето на недвиж-
ни ствари - објекти, запишани во Имотен лист бр. 7121, 
Катастарска општина Сретеново, сопственост на Ре-
публика Македонија,  лоцирани на : 

- КП 1073, дел 0, зграда 1, Б4,  влез 1,  приземје,  
ПП, со површина од  37 м2  

- КП 1073, дел 0, зграда 1, Б4,  влез 1,  приземје,  
ДП, со површина од  112 м2  

- КП 1073, дел 0, зграда 2, Б4,  влез 1, приземје,  
ДП, со површина од  116 м2.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-10759/1-13 Заменик на претседателот 

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

509. 
Врз основа  на член 16 став 1 алинеја 7 и став 3  од 

Законот за здравствена заштита („Службен весник на  
Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2013 
и 164/2013), Владата на Република Македонија на сед-
ницата, одржана на 22.01.2014 година, ја донесе:       
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П Р ОГ Р А М А 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВО-
ДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2014 ГОДИНА 
 
 
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
 
За реализација на планираните мерки и активности 

во оваа програма потребни се следните финансиски 
средства:  

1.1. За активности на Црвениот крст на Република 
Македонија 

1.1.1. Организирање и подготвување на крводари-
телски акции 

-  Надоместок на трошоци за подготвување и орга-
низирање на крводарителски акции на Општинските 
организации на Црвен крст: 

 
 
 
 
1.1.2. Изготвување на здравствено-воспитни, пропа-

гандни материјали и мотивациски средства за крвода-
рителите 

 Во рамките на изготвувањето на здравствено-вос-
питните, пропагандните материјали и мотивациските 
средства се планира реализација на следните активнос-
ти:  

Изготвување на здравствено-воспитни и пропаган-
дни материјали: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Јубилејни признанија и мотивациони средства 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Организирање на едукативни форми 
- Организирање на семинари за едукација на моти-

ватори на крводарителство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА СО КОНКРЕТ-
НИ ЗАДАЧИ  

  
Министерството за здравство, во соработка со Фон-

дот за здравствено осигурување (во понатамошниот 
текст: Фонд до Владата на Република Македонија 

предлагаат Програма за организирање и унапредување 
на крводарителството во Република Македонија. 

Министерството за здравство и Фондот го следат 
спроведувањето на програмата и превземаат соодветни 
мерки за нејзино доследно спроведување. 

Министерството за здравство утврдува потреби на 
државата од единици на крв, крвни продукти и ре-
зерви, во соработка со  Институтот за трансфузиолија и 

службите за  трансфузија  при здравствените организа-
ции во Република Македонија. 

Министерството за здравство врши надзор над 
учесниците во спроведувањето на Програмата и ут-
врдува систем на квалитет. 

Министерството за здравство ги обезбедува финан-
сиските средства и врз основа на доставени фактури и 

извештаи врши исплата.  
Црвениот крст на Република Македонија во областа 

на крводарителството ги врши следните задачи : 
- Континуирана здравствено-воспитна и мотивацис-

ка работа кај населението; 
- Непосредна подготовка на крводарителските ак-

ции во сите средини; 

-  Изготвување на информативно-пропаганден мате-
ријал; 

- Анкетирање и изготвување на списоци на по-
тенцијални дарители на крв; 

- Учество на волонтери на самата акција за прифа-
ќање на дарителите на крв; 

-  Евиденција на крводарителските акции на посеб-

ни формулари ; 
- Изготвување на периодични и годишни извештаи 

за работа, што ги доставува до Министерството за 
здравство на Република Македонија; 

-  Доделување на признанија на крводарителите. 
Институтот за трансфузиологија и трансфузиолош-

ките служби ги вршат следните задачи : 
- Ги утврдуваат потребите за крв и крвни продукти 

за населението во Република Македонија, заедно со 
Министерството за здравство; 

- Вршат организирано прибирање на крв од добро-
волни дарители со мобилни екипи и во службите за 
трансфузиологија при болничките центри; 

-  Вршат контрола на крв, приготвување на крвни 
компоненти, нивно чување и експедиција; 

-  Во соработка со клиниките или болничките цен-
три при медицинските центри вршат контрола на упот-
ребените крвни продукти; 

- Обезбедуваат стандарди за прибирање на крв 
(стандарден состав на екипи, опременост, минимални 
ресурси за работа, стандарден број на единици кои тре-
ба да се прибираат дневно, месечно, годишно); 

- Вршат здравствена контрола и се грижат за здрав-
јето на дарителите на крв; 

- Водат национален регистар за дарители на крв 
(според местото на давање, крвни групи, ретки крвни 
групи, типизирани, одбиени крводарители, дарители на 
плазма и клеточни елементи); 
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- Изготвуваат книшка за дарители на крв (со код за 
секој крводарител, крвна група, картон за возач со крв-
на група); 

- Учествуваат во здравствено-воспитна, мотива-
циска, истражувачка работа за развој и унапредување 
на крводарителството; 

- Обезбедуваат унифициран благодарен оброк за 
дарители на крв; 

Заеднички активности на Црвениот крст на Репуб-
лика Македонија и Институтот за трансфузиологија :  

- Планирање и организирање на крводарителските 
акции, како и изготвување на програма, оперативни 
планови, обврски  и извештаи за реализација на Прог-
рамата за крводарителство; 

- Планирање и утврдување на термин за изведување 
на крводарителска акција во одредена средини; 

- Редовни контакти и посети во средина во која се 
планира да се изведе акцијата; 

- Договор со организаторите за обезбедување на со-
одветен простор и услови за оптимално изведување на 
акцијата; 

- Евалуација на постигнатите резултати, на терен и 
во установите за прибирање крв; 

- Предлози за измени и дополнувања на програмата 
за организирање и унапредување на крводарител-
ството, согласно  

- Прилагодување на новонастанати состојби и пот-
реби од крв и крвни продукти (вонредни акции, сезон-
ски потреби, ретки крвни групи); 

- Организирање на вонредни крводарителски акции 
во случај на недостиг на единици на крв; 

- Учество во работа на комисииите за крводарител-
ство на разни нивоа; 

- Редовно информирање за сите крводарителски ак-
ции преку средствата за јавно информирање; 

- Постојано осовременување на промотивни мате-
ријали за крводарителство и соработка со размена на 
искуства од други земји; 

- Севкупна анализа и конкретен тримесечен увид во 
извршените активности и нивното финансиско обезбе-
дување; 

 
 ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Вкупните средства за реализација на Програмата 

изнесуваат 16.000.000,00 денари. 
Програмата ќе се реализира во рамките на обезбе-

дените средства во Буџетот на Република Македонија  
за 2014 година во износ од 16.000.000,00 денари.  

 
РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА 
 
Распределбата на средствата по Програмата ќе ја 

врши Министерството за здравство квартално на Црве-
ниот крст на Република Македонија  и Институтот за 
трансфузиологија извршители на активностите, врз ос-
нова на доставени фактури и извештаи за реализација 
на мерките и активностите содржани во Програмата. 

Црвениот крст на Република Македонија  најдоцна 
до 31.01.2015 година  доставува до Министерството за 
здравство Годишен извештај за реализираните актив-
ности предвидени со Програмата за  2014 година.  

Црвениот крст на Република Македонија, согласно 
сопствената евиденција на податоци на крводарители 
(електронска обработка на податоци и пишани форму-

лари) добиени од страна на општинските организации 
на Црвен крст за реализиран број на крводарувања, из-
готвува месечни прегледи за реализиран број на крво-
дарувања во Република Македонија и квартално за се-
кое тромесечие во годината подготвува извештаи и 
фактури и ги доставува до министерството за здрав-
ство на Република Македонија за контрола и исплата 
на средства.   

 
СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТОК ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА 
 
Средствата за надоместок за партиципација при ко-

ристење на здравствени услуги на дарители со над 10 
крводарувања се трансферираат квартално секое тро-
месечие до здравствените установи за 6.000 крводари-
тели по просечна партиципација за користење на 
здравствени услуги по крводарител, годишно се тран-
сферираат средства во вкупен износ од 9.000.000,00 де-
нари.  

 
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
 
Мониторинг и евалуација за спроведување на прог-

рамата за организирање и унапредување на крводари-
телството континуирано во текот на годината ќе врши 
Црвениот крст на Република Македонија и за тоа во из-
вештаите ќе го информира министерството за здрав-
ство. 

Ќе се формира стручен тим кој заедно со комисија-
та за развој и унапредување на крводарителството при 
Црвениот крст на Република Македонија ќе ги следи и 
проценува зацртаните цели во програмата и ќе предла-
га мерки за надминување на одредени проблеми кои 
можат да произлезат во процесот на имплементација на 
утврдените задачи и активности во програмата за крво-
дарителство во 2014 година. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија. 

 
Бр. 42-80/1 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

510. 
Врз основа на член 16 став 2 и 3 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013) 
и член 63 точка 7 од Законот за здравствено осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 
67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 
91/2013), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 8.1.2014 година донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА  ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА 
ЗДРАВСТВЕНА  ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ  ЗАБО-
ЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА    

 
Заради обезбедување на здравствена заштита на 

граѓаните од одделни заболувања, како и заради грижа 
во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето 
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на родилките и на доенчињата се обезбедуваат сред-
ства за партиципација при користењето на здравстве-
ните услуги на товар на средствата од Буџетот на Ре-
публика Македонија и од сопствени приходи на Ми-
нистерството за здравство. 

За реализација на мерките и активностите предви-
дени во оваа Програма, се обезбедуваат средства, од 
Буџетот на Република Македонија и од сопствени при-
ходи на Министерството за здравство, за покривање на 
партиципацијата при користењето на здравствена заш-
тита на граѓаните на Република Македонија за заболу-
вањата предвидени  со оваа програма.  

Со донесувањето на оваа програма, се обезбедуваат 
средства за партиципација при користењето на здрав-
ствената заштита:  

 
1. НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ДО 1 ГО-

ДИШНА ВОЗРАСТ, ЗА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ  
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ: 

- интрапартална заштита на родилки (неоперативно 
и оперативно породување); 

- специјалистички лекарски прегледи на доенчиња;  
- ортопедски лекарски преглед со ЕХО на доен-

чиња;  
- лекување на доенчиња до една година во болнич-

ки услови. 
 
2. НА ЛИЦАТА КОИ СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-

РАНИ, БЕЗ ОГЛЕД НА ВОЗРАСТА, ДОКОЛКУ НЕ 
СЕ ОПФАТЕНИ СО ДРУГА ПРОГРАМА ИМ СЕ 
ОБЕЗБЕДУВААТ СРЕДСТВА ЗА  ПАРТИЦИПАЦИ-
ЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА ВО ВРСКА СО ЛЕКУВАЊЕТО НА СЛЕДНИТЕ 
ЗАБОЛУВАЊА: 

- Ревматска грозница; 
- Прогресивни, нервни и мускуларни заболувања; 
- Duchenne – ова мускулна дистрофија, 
- Паркинсонова болест, 
- Миотгонии, 
- Митохондриални мниопатии, 
- Мијастении,  
- Спинални мускулни атрофии, 
- Амиотрофична латерална склероза – болести на 

моторен нервон,   
- Хередитарни сензомоторни невропатии; 
- Прогресивна системска склероза (Sclerodermia); 
- Церебрална парализа; 
- Мултиплекс склероза; 
- Цистични фибрози; 
- епилепсија; 
- пемфигус и лупус еритематодес; 
- дислексија, дисграфија и дислалија ; 
- aфoнија  (Aphonija) 
- заразни болести :  
- ХИВ/СИДА, 
- беснило (Lyssa ; Rabies), 
- цревен тифус (Typhus abdominalis), 
- црвенка (Rubeola), 
- детска парализа (Poliomyelitis anteror acuta), 
- бруцелоза (Brucellosis) 
- дифтерија (Diphtheria), 
- дизентерија (Dysenteria bacillaris), 
- туберкулозa (Tuberculosis) 
- ехинококоза (Echinococcosis), 

- заразно воспаление на мозочните обвивки 
(Meningitis), 

- заразно воспаление на мозокот (Encephalitis), 
- голема кашлица (Pertussis), 
- мали сипаници (Morbilli), 
- овчи сипаници (Varicella), 
- шарлах (Scarlatina), 
- тетанус (Tetanus), 
- хепатитис (Hepatitis), 
- заушки (Parotitis epidemica), 
- салмонелоза  (Salmonellosis), 
- колера (Cholera asiatica), 
- маларија (Malaria), 
- карантински заболувања (големи сипаници, ви-

русни хеморагични трески, чума),  
- рововска грозница (Q - treska). 
 
3. НА БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИН-

СУФИЦИЕНЦИЈА И НИВНО ТРЕТИРАЊЕ СО ДИЈА-
ЛИЗА 

Основен критериум за започнување на лекувањето 
со дијализа претставува хроничната бубрежна инсуфи-
циенција во терминален стадиум, односно потполно 
отсуство на функцијата на бубрезите. Единствен начин 
на надоместување на функцијата на бубрезите претста-
вува дијализата, процес со кој се врши намалување на 
деградационите продукти (депурација и елиминација 
на вишокот на вода) од крвта, со цел овозможување 
живот на пациентот. 

Согласно доктринарните ставови на медицинската 
наука, за успешно лекување на болните со хронична 
бубрежна инсуфициенција и нивното оспособување за 
вршење на секојдневните активности, оптимално секој 
пациент треба да биде три пати неделно третиран со 
дијализа, односно потребни се 156 дијализи за еден па-
циент годишно. За секоја дијализа потребен е: еден ди-
јализер (се користи еднократно), потрошен материјал, 
лекови за процесот на дијализа и материјални тро-
шоци. Исто така потребни се и редовни лабораториски 
анализи и дијагностички испитувања, кои се 
пропишани со Нормите и стандардите за водење на 
дијализата. 

Во Република Македонија доделени се Лиценци за 

вршење на здравствена дејност - дијализа во мрежата 

на здравствените установи. 

Пациентите дијализираат во дијализните центри во 

Република Македонија и тоа:  во Клиниката за нефро-

логија,  Завод за нефрологија Струга (само амбулан-

тска дијализа) и во центрите за дијализа во Скопје: Же-

лезара, „8-ми Септември“, Битола, Велес, Гевгелија, 

Гостивар, Делчево, Дебар, Кавадарци, Кочани, Кума-

ново, Крива Паланка, Прилеп, Струмица, Струга, Те-

тово, Штип, Кичево, Охрид, ПЗУ Диамед Скопје и 20 

странски државјани кои се на хроничната дијализна 

програма.  

За пресметување на вкупните средства кои се пот-

ребни за странските државјани и партиципацијата за 

сите пациенти кои се на дијализен третман, потребно е 

да се пресмета просечната цена на чинење на еднократ-

на дијализа која варира во зависност од видот на дија-

лизата и здравствената состојба на пациентот. 

Вкупните трошоци по пациент на дијализа (дневна 

дијализа и обавезни тро-шоци) се 5.400,00 денари.  
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Со оглед на тоа што годишно за еден пациент пот-
ребни се 156 дијализи, просечно вкупните трошоци за 
еден пациент на годишно ниво се 842.400,00  денари.    

По Програмата за партиципација при користењето 
на здравствена заштита на одделни заболувања на гра-
ѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчи-
њата во Република Македонија за 2014 година, за бол-
ните со хронична бубрежна инсуфициенција и нивно 
третирање со дијализа се признава 1 (еден) денар. 

Бројот на заболени на оваа болест постојано е во 
пораст и моменталната  состојба  на  заболени е 1500. 

 
4. ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ОРГАНИ 
Планот и програмата за работа на Универзитетски-

те клиники во Скопје, а почитувајќи ги просторните и 
кадровските можности и ограничувања, бројот на тран-
сплантациите зависи и од обезбедување на бубрези кои 
би можеле да се трансплантираат од жив донор или со 
кадаверична трансплантација. 

За успешноста на трансплантацијата покрај кадров-
ските, просторните и техничките можности, потребно е 
да се обезбедат и имуносупресивни лекови кои ќе го 
спречат процесот на отфрлање на трансплантатот – 
Micophenolic acid,  Cyclosporine. Истите се примаат во 
континуитет во понатамошниот период. 

Трансплантација на бубрези се врши на Универзи-
тетската клиника за урологија во соработка со Универ-
зитетската клиника за нефрологија и други клиники, а 
по претходна типизација на ткивата на давателот и 
примателот во Републичкиот завод за трансфузиоло-
гија. Посттрансплантациониот рехабилита-ционен 
третман ќе се обавува на Клиниката за нефрологија. 

Во 2013 година планирано е да се извршат нови 
пресадувања на коскена срцевина. Трансплантацијата 
на коскената срцевина ќе се врши на Универзитетската 
клиника за хематологија. За успешноста на трансплан-
тацијата на коскена срцевина за сите болни, потребно е 
да се обезбеди имуносупресив-ниот лек Cyclosporin. 

Осигурените лица правата од здравствената зашти-
та ги остваруваат врз основа на своето здравствено 
осигурување.  За прифаќање на трансплантатот се ко-
ристат следните лекови: 

Caps. Micophenolic acid a 250mg., filmtableti od 
500mg, tabl. od 180mg, 360mg, како i Caps. Cyclosporine 
a 25mg., 50mg, 100mg., sol.Ciclosporin a 100mg/1ml. 

 
5. МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА 
Малигните заболувања претставуваат многу серио-

зен здравствен, социјален и економски проблем заради 
тежината на заболувањето, должината на лекувањето, 
долготрајната неспособност за работа како и лошата 
прогноза. Во Република Македонија, малигните забо-
лувања се на второ место по застапеност веднаш по 
кардиоваскуларните болести. 

Во лекувањето на заболените од малигни болести 
учествуваат Институтот за онкологија и радиотерапија, 
Клиниката за хематологија, Клиниката за детски бо-
лести, Хируршките клиники и други здравствени уста-
нови во Републиката. Здравствената заштита се состои 
од рано откривање и ефикасно лекување на заболените.  

Програмата опфаќа лекување на малигните болести 
со хируршки третман, зрачење и апликација на хемио-
терапија (цитостатици). Видот и начинот на третманот 
зависи од природата и стадиумот на болеста.  

Со оваа Програма се обезбедуваат средства за 
партиципација за осигурените лица, а осигурените ли-
ца правата од здравствената заштита ги остваруваат врз 
основа на своето здравствено осигурување. 

 
6. ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ - ДИАБЕТЕС МЕЛИТУС   
Диабетес мелитус е метаболен синдром на висок 

шеќер во крвта, како ре-зултат на апсолутен или рела-
тивен недостаток на инсулин и/или инсулинска резис-
тенција со пореметен метаболизам на јаглени хидрати, 
масти и протеини и претставува едно од почестите за-
болувања во Републиката. Примарно се карак-теризира 
со хипергликемија, како и појава на микроваскуларни 
(ретинопатија, неф-ропатија и невропатија) и макро-
васкуларни компликации (коронарна срцева болест, 
цереброваскуларна болест и периферна васкуларна 
болест), со зголемен морталитет и морбидитет и со на-
мален квалитет на живот.  

Истовремено се напоменува дека за секој инсулино-
зависник пациент потребно е на секои два месеци да се 
врши по еден специјалистички контролен преглед или 
годишно шест прегледи по пациент.  

 
7. ХОРМОН ЗА РАСТ 
Хормонот за раст се користи кај децата, кај кои што 

е пореметен процесот на растење пред се заради недос-
таток на овој хормон. Со неговата употреба се вос-
поставува рамнотежа на сите функции во организмот. 

Во Република Македонија годишно околу 63 деца 
имаат потреба од хормонска терапија. Вкупната бројка 
на деца кои примаат хормон за раст се опре-делува врз 
медицински критериуми. Хормонот за раст се користи 
за децата кај кои не е завршено затворање на епифиз-
ните рскавици. 

Децата се третираат на клиниката за детски болести 
во Скопје. 

За лекување на децата со проблеми во процесот на 
растење се користи Nordipin-nordilet ампули од 5мг - 
1.5мл, 10мг - 1.5мл  и 15мг - 1.5мл. 

 
8. ХЕМОФИЛИЈА  
Хемофилија А и хемофилија Б се наследни заболу-

вања кои настануваат заради неспособноста на орга-
низмот да создава т.н. фактор VIII или фактор IX во до-
волни количини. Неспособноста на организмот за 
создавање на овие фактори предизвикува крварења од 
микро и макротраумите кои не можат да се сопрат ос-
вен со употреба на нив, така да доколку овие болни 
адекватно и навремено не се лекуваат, кај нив можат да 
настанат сериозни компликации, смрт како и траен 
инвалидитет. 

Лекувањето на пациентите се врши во Републички-
от завод за трансфузиологија, Клиниката за детски бо-
лести, Клиниката за хирургија, Клиника-та за хемато-
логија и останатите здравствени установи во Републи-
ката. Европ-ската и светската асоцијација на хемофи-
личарите препорачуваат лекување  со фактор VIII или 
фактор IX. Употребата на фактор VIII  или фактор IX е 
неопходна во лекувањето на овие болни заради мини-
мизирање на ризикот од трансмисија на вируси, особе-
но на ХИВ - вирусот, поефикасно лекување на болните 
со што би се намалиле трошоците за болничко леку-
вање, намалување на последиците кај болните во однос 
на инвалидитет, можност за нивно вклучување во се-
којдневниот живот.  
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Покрај активностите на лекувањето на пациентите 
со хемофилија, потребен е и интегративен и сеопфатен 
пристап, со цел подобрување на состојбата на пациен-
тите преку рано препознавање и навремено лекување 
на овие пациенти, едукација на нивните семејства и др. 
За таа цел Центарот за хемофилија при Институтот за 
трансфузиона медицина заедно со НВО ги проширува 
досегашните активности со цел прераснување во цен-
тар за сеопфатна грижа.  

Превенција на компликации кај лицата со хемофи-
лија во Македонија се спроведува со редовни (6-12ме-
сечни) контролни прегледи и континуирана едукација 
на медицинскиот персонал и лицата со хемофилија и 
членовите на нивните семејства.  

Превентивните прегледи кај лицата со хемофилија 
се: 

- контрола на присуство на вирусни маркери  - a-
HIV, a-HCV i HBsAg; 

- определување на нивото на коагулациските фак-
тори; 

- определување на присуство на инхибитори; 
- хепатални иследувања. 
- Продолжувањето на континуираната медицинска 

едукација на медицинскиот персонал кој е вработен во 
Центарот за хемофилија.  

- Зајакнување на соработката помеѓу Центарот за 
хемофилија и  Граѓанското здружение на лицата болни 
од хемофилија – Хемолог. 

 
ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА 
 
1. За здравствена заштита на родилките и доенчиња 

до 1-на годишна возраст потребни се средства за: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. За лекување во врска со наведените заболувања 

од точка 2 на оваа  програма, потребни се средства за: 
 
 
 
 
 
 
3. За болни со хронична бубрежна инсуфициенција 

и нивно третирање со дијализа од точка 3 на оваа прог-
рама потребни се средства за:  

 
 
 
 
 
 
4. За трансплантација на органи од точка 4 од оваа 

програма, потребни се средства за:  
 
 

5. За малигни заболувања од точка 5 од оваа прог-

рама, потребни се средства за:  

 

 

 

 

 

6. За шеќерна болест – диабетес мелитус од точка 6 

на оваа програма, потребни се средства за:  

 

 

 

 

7. За хормон за раст од точка 7 од оваа програма 

потребни се средства за:  

 

 

 

 

8. За хемофилија од точка 8 од оваа програма, пот-

ребни се средства за:  

 

 

 

 

  

 

ВКУПНО ЗА: точка 1,2,3,4,5,6,7, и 8 потребни се 

108.200.000,00 денари  и тоа: 25.200.000,00 денари од 

основниот Буџет и  83.000.000,00 денари од  Буџетот на 

самофинансирачки активности.  

Вкупно потребни средства за реализирање на оваа 

програма се 108.200.000,00 денари за партиципација на 

осигурените лица во врска со лекувањето на одделни 

заболувања, породувањата и здравствената заштита на 

доенчињата.  

Средствата предвидени за партиципација во оваа 

програма, Министерството за здравство ги дозначува 

до јавните здравствени установи  согласно планирани-

те средства утврдени во табелите поединечно по основ 

на сите услуги на здравствена заштита врз основа на 

фактички документирана евиденција за ослободување 

од партиципација на корисниците на здравствените ус-

луги за основите наведени во оваа програма. 

Неизмирени обврски по години вкупно:  

30.000.000,00  денари, кои средства ќе се измируваат 

согласно обезбедените средства за реализација на прог-

рамата. 

Здравствените установи имаат обврска најдоцна до 

25.01.2015 година да достават до Министерството за 

здравство извештаи за реализацијата на средствата и 

наменското користење на истите. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на  објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 41-10733/1-13 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА 2014 ГОДИНА 

511. 
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   Бр. 41-10734/1-13                                                                                 Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година                                                       на Владата на Република  

            Скопје                                           Македонија,  

                                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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512. 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКАЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 



28 јануари 2014  Бр. 17 - Стр. 63 

 
 



 Стр. 64 - Бр. 17                                                                             28 јануари 2014 
 



28 јануари 2014  Бр. 17 - Стр. 65 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Бр. 41-10738/1-13                                          Заменик на претседателот 
8 јануари 2014 година                                        на Владата на Република 
         Скопје                                          Македонија, 

                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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513. 

Врз основа член 16 став 1 алинеја 5 и став 3 од За-

конот за здравствената заштита ("Службен весник на 

Република Македонија" бр. 43/2012 и 145/2012, 87/2013 

и 164/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 8.01.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ 

НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2014 ГОДИНА 

 

Употребата и злоупотребата на различни психоак-

тивни супстанци, легални и нелегални дро-ги, негатив-

но се рефлектира на севкупното живеење и функцио-

нирање - на индивидуален, професионален, семеен и 

социјален план, предизвикувајќи големи страдања и за-

губи.  

Особено загрижувачко е постојаното намалување 

на просечната возраст на злоупотреба на недозволени 

дроги и возраста на започнување.  

Според достапните извори на податоци се прет-

поставува дека во Република Македонија вкупниот 

број на лица што употребуваат дроги е 20.000-30.000 

лица, а во рамките на која се и 6.000-8.000 зависници 

од хероин со сериозни здравствени и социјални проб-

леми.  

Од легалните психоактивни супстанци во Републи-

ка Македонија најчесто и најмасовно злоу-потребуван 

е алкохолот. Се смета дека околу 60.000 лица имаат 

проблеми поврзани со кон-сумирање алкохолни пија-

лоци.  

 

МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА 

 

Третманот на лицата зависни од алкохол актуелно е 

со доминантна психијатријска ориента-ција и се одвива 

пред се во болнички услови, во трите големи психијат-

риски болници во др-жавата (Скопје, Демир Хисар и 

Негорци), а се врши болнички и дневно-болнички на 

повеќе од 400 лица.  

Третманот на лицата зависни од дроги е распо-

ложливо во рамките на националната мрежа во здрав-

ствени установи. 

Системот на лекување вклучува дневно-болнички 

третман, болничко лекување, детоксификација и трет-

ман со супституција. Најголемиот дел од корисниците 

на дроги кои се лекуваат се на дневно-болнички трет-

ман, каде се нуди третман со супституција, психо-со-

цијални интервенции, индивидуално или групно сове-

тување и социјална и психо-терапија.  

Во текот на 2013 година во овие установи со мета-

донска супституциона терапија се третира-ни над 1200 

пациенти кои се вклучени во бесплатен државен прог-

рам. Во приватните здравствени установи бројот на 

третирани пациенти е околу 150 на метадонска супсти-

туциона терапија и овие пациенти самостојно се фи-

нансираа, односно не беа дел од државаната програма 

за бесплатно лекување. 

На Универзитетската Клиника за токсикологија – 

Скопје, во 2013 година беа опфатени 230 лица во трет-

ман на зависници од опиоиди со препаратот со гене-

ричко име Бупренорфин, фи-нансиран од Програмата 

на Министерството за здравство. Во приватните здрав-

ствени установи бројот на третирани пациенти е околу 

30 пациенти на терапија со бупренорфин и овие паци-

енти самостојно се финансираа, односно не беа дел од 

државаната програма за бесплатно лекување. 

 

МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕВЗЕМАТ ЗА ПО-

ДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ 

 

Во организирањето на терапевтските програми за 

лицата зависни од дроги, секогаш мора да се земе во 

предвид дека зависноста од дрога е комплексен соција-

лен и (ментално) здравствен проблем со хроничен, ре-

цидивантен и прогресивен тек.  

Лекувањето на лицата зависни од дроги е долготра-

ен процес во фази, кој дава оптимални ре-зултати кога 

е био-психо-социјално ориентиран, направен според 

индивидуалните потреби и можности на лекуваните 

лица и спроведен од страна на мултипрофесионални 

тимови.  

Со цел да се има соодветен одговор на потребите на 

целната група потребно е планирање и понатамошно 

проширување на мрежата на служби како и воведување 

на нови модели за лекување на лицата зависници од 

дрога, така што ќе се работи во согласност со наче-лата 

на медицината која се заснова врз докази со истовреме-

но вклучување на што поголем број на лица зависни од 

дроги во програмите за лекување со супституциона те-

рапија. 

Начело на достапност и економичност - Зголемено 

покритие и достапност на ефективни, економични и 

различно профилирани служби и програми насочени 

кон одговорот на пробле-мите со користење на дрога, 

овозможени преку процесот на дисеминација, согласно 
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акту-елните потреби, со едновремено вмрежување во 

еден национален систем и координација на активности-

те на хоризонтално и вертикално ниво. 

Искуството стекнато до сега ни кажува дека е пот-

ребна постојана едукација која треба да ја водат профе-

сионалци од релевантни институции и организации во 

земјата во врска со фено-менот на дрога, како и јакне-

њето на партнерските односи меѓу јавниот и општес-

твениот сек-тор. 

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Основна цел на програмата е вклучување на што 

поголем број на лица зависни од дроги во програмите 

за лекување со супституциона метадонска терапија и 

терапија со бупренорфин, со што ќе се намали употре-

бата на илегални дроги, смртноста од предозирање, 

честотата на инјектирање, употребата на нестерилен 

прибор за инјектирање, ширење на инфекции со ХИ-

В/Хепатит Б и Ц и ќе се намалат криминалните актив-

ности. Ефикасноста на супституционата терапија на 

одржување со метадон се состои и во подобрување на 

квалитетот на животот, здравјето, можноста за врабо-

тување, социјалното функционирање и физичкото  (те-

лесното) функционирање. 

Метадонските програми за одржување се економ-

ски оправдани и докажано ефикасни за пое-динецот-

пациентот и за јавното здравје. Метадонските програ-

ми ги привлекуваат пациентите и пред сé ги чуваат во 

контакт со службите кои даваат и други услуги, како 

советување, социјални услуги и др. 

Овие служби се засновани на принципите на мулти-

дисциплинарност, со што овој проблем се третира не 

само како медицински туку и како општествен и проб-

лем на заедницата.  

Во рамките на овие служби функционираат тимови 

кои се состојат од медицински лица и тоа еден специја-

лист по психијатрија, еден општ лекар и две медицин-

ски сестри, како и соци-јален работник и психолог кои 

обезбедуваат соодветна психосоцијална поддршка, која 

е не-опходна за одржување на стабилна состојба кај ко-

рисниците и го зајакнува мотивот за нивна натамошна 

вклученост во третманот.  

Цел на програмата е на лицата што употребуваат 

дроги или се зависни од нив да им се пру-жи помош и 

подршка преку широко достапни, ефикасни, флекси-

билни и индивидуално при-лагодени интервенции што 

ќе го подобрат нивното здравје и ќе им овозможат со-

цијално соз-ревање и функционирање, без нивно ната-

мошно стигматизирање и маргинализирање. 

 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ (ИНДИКАТОРИ НА 

УСПЕШНОСТ) 

 

Напредок во однос на намалување на листи на чека-

ње преку отворање на нови Служби за превенција и 

третман од злоупотреба на дроги и вклучување на што 

поголем број на лица за-висни од дроги во програмите 

за лекување со супституциона метадонска терапија и 

терапија со бупренорфин. Со овие мерки, ќе се овоз-

можи:  

- постигнување апстиненција 

- намалување на зачестеноста и острината на реци-

дивите 

- намалување на морбидитетот и на морталитетот 

предизвикани со злоупотреба на не-законската опиоид-

на дрога или како последица од тоа, особено ризикот 

од ХИВ, хе-патитис Б и Ц и други по крвен пат пренос-

ливи болести одинјектирање со нестерилна опрема;   

- подобрување на физичкото и психолошкото 

здравје; 

- намалување на криминалното однесување за обез-

бедување на финансиски средства за злоупотреба на 

дрога; 

- овозможување и поддршка за реинтеграција на ра-

ботното место и во системот на образованието;  

- унапредување на социјалното функционирање. 

 

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕА-

ЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 

Третманот на зависноста од дроги и лекувањето во 

дневни болници и болничко лекување на зависници од 

алкохол и дрога над 30 до 90 дена и зависници - судски 

случаи претставува комбинација на: фармакотерапија 

(биолошка терапија – лекови, лекови за смирување на 

бол-ки, за подобрување на апетитот, регулирање на 

расположението, сонот и др, лекови со слич-но дејство 

на дрогата), психотерапија која се спроведува во завис-

ност од проценката на пот-ребите на зависникот и се-

мејството и социотерапија која претставува учење на 

социјални вештини за возобновување или подобрување 

на социјалното функционирање. 

Согласно, доктринарните ставови и медицината 

заснована на докази, финансиските трошоци за обезбе-

дување на дневно-болничка и болничка здравствена 

заштита на лицата со болести на зависности опфаќаат:  



 Стр. 68 - Бр. 17                                                                             28 јануари 2014 
 



28 јануари 2014  Бр. 17 - Стр. 69 

 
 

 



 Стр. 70 - Бр. 17                                                                             28 јануари 2014 
 

 
Во цената на пакетите не се влезени скрининг тес-

товите, потрошниот медицински материјал за ордини-
рање на терапијата, лековите и лабораториските испи-
тувања, кои дополнително ќе се фактурираат со паке-
тите. 

За реализација на мерките и активностите предви-
дени со оваа програма предвидени се средс-тва за: 

- обезбедување на метадон за 1200 лица и бупре-
норфин за 230 лица со болести на зависности  

- лекување во дневни болници и болничко лекување 
на зависници од алкохол и дрога над 30 до 90 дена и 
зависници - судски случаи 

 
 
 
 
 
 
 
 
Пресметките за потребните количини на метадон и 

бупренорфин се направени врз основа на податоците за 
бројот на пациентите и динамиката на потрошувачката 
на метадонска супсти-туциона терапија и терапија со 
бупренорфин во 2013 година и залихите на бупренор-
фин. За да се добие проектирана вредност на фискал-
ните импликации земени се цените на чинење на мета-
дон и бупренорфин во 2013 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доколку во 2014 година се отворат нови Служби за 

превенција и третман од злоупотреба на дроги во Ре-
публика Македонија, лицата кои ќе бидат опфатени со 
метадонска супституциона терапија и со терапија со 
бупренорфин во истите, ќе бидат дел од Програмата за 
здравствена заштита на лица со болести на зависности 
за 2014 година и согласно порастот на бројот на паци-
ентите и динамиката на потрошувачката на метадонска 
супституциона терапија, ќе се изврши измена и допол-
нување на истата Програма. 

 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Годишната програма за здравствена заштита на ли-

ца со болести на зависности ќе се реализи-ра во обем и 
содржина согласно одобрените средства од основниот 
буџет  наменети за оваа Програма, во висина од 
70.000.000,00 денари, од кои 42.000.000,00 денари за 
набавка на метадон и бупренорфин од страна на Ми-
нистерството за здравство и 28.000.000,00 денари за 
договорни услуги кои ќе бидат исплатени на јавните 
здравствени установи за извршени услуги за 2014 годи-
на и 10.000.000,00 денари од буџетот на самофинанси-
рачки активности, за договорни услуги кои ќе бидат 
исплатени на јавните здравствени установи за изврше-
ни услуги.  

Со оглед на тоа дека здравствениот статус на насе-
лението не претставува константна катего-рија и иста-
та подлежи на варијации во болестите и бројот на па-
циентите, не може да се пред-види апсолутно точен 
број на заболените, така да е можно пренамена на сред-
ствата од една во друга позиција и Измени и дополну-
вања на истата Програмата. 

 
ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Извршители на Програмата во третманот со мета-

донската супституциона терапија и терапи-ја со бупре-
норфин се: Психијатриските болници Скопје, Демир 
Хисар и Негорци Универзитетска клиника за токсико-
логија – Скопје  и Службите за превенција и третман 
од злоупотреба на дроги кои функционираат во рамки-
те на болниците во Тетово, Куманово, Струмица, 
Штип, Гевгелија, Охрид, Битола, Велес, Кавадарци, 
ГОБ 8-ми Септември Скопје и КПУ Идризово  - 
Скопје.  

 
НАЧИН НА ФАКТУРИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ 
 
Министерството за здравство месечно ќе ги распре-

делува средствата на здравствените уста-нови изврши-
тели на активностите врз основа на доставени фактури 
и извештаи за реали-зација на активностите содржани 
во Програмата.  

Во прилог на фактурите здравствените установи 
имаат обврска да достават пресметка за секој пациент 
поединечно согласно дадените упатства во чија цена ќе 
влезе соодветниот па-кет за извршени услуги, набаве-
ната цена на скрининг тестовите, потрошниот ме-
дицински материјал за ординирање на терапијата, ле-
ковите и лабораториските испитувања. 

 
Набавените количини на метадон и бупренорфин ќе 

се дистрибуираат до овластените здравс-твени уста-
нови-извршители на програмата, врз основа на извеш-
тај за извршени услуги и дос-тавени потреби од коли-
чини на неделно/месечно ниво. 

 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ И 

РОКОВИ 
 
Здравствените установи кои се извршители на 

Програмата, имаат обврска најдоцна до 15 во месецот 
да достават фактура и месечен извештај за реализирани 
активности, а најдоцна до 15.02.2015 и годишен извеш-
тај за реализирани активности за 2014 година до Ми-
нистерство-то за здравство. 

 
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
 
Министерството за здравство ќе врши редовни кон-

троли на три месеци во јавните здравстве-ни установи 
извршители на програмата, во делот на реализирани 
активности согласно оваа програма и контрола на ди-
намиката на потрошувачката на супституциона терапи-
ја – мета-дон и бупренорфин и увид во медицинската 
документација.  

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 41-10739/1-13 Заменик на претседателот  

8 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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514. 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2014 ГОДИНА 



 Стр. 72 - Бр. 17                                                                             28 јануари 2014 
 



28 јануари 2014  Бр. 17 - Стр. 73 

 
 



 Стр. 74 - Бр. 17                                                                             28 јануари 2014 
 



28 јануари 2014  Бр. 17 - Стр. 75 

 
 



 Стр. 76 - Бр. 17                                                                             28 јануари 2014 
 



28 јануари 2014  Бр. 17 - Стр. 77 

 
 



 Стр. 78 - Бр. 17                                                                             28 јануари 2014 
 



28 јануари 2014  Бр. 17 - Стр. 79 

 
 



 Стр. 80 - Бр. 17                                                                             28 јануари 2014 
 



28 јануари 2014  Бр. 17 - Стр. 81 

 
 



 Стр. 82 - Бр. 17                                                                             28 јануари 2014 
 



28 јануари 2014  Бр. 17 - Стр. 83 

 
 



 Стр. 84 - Бр. 17                                                                             28 јануари 2014 
 



28 јануари 2014  Бр. 17 - Стр. 85 

 
 

    

   Бр. 41-10740/1-13                                                                                  Заменик на претседателот 

8 јануари 2014 година                                                       на Владата на Република  

            Скопје                                           Македонија,  

                                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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515. 
Врз основа на член 36 став 6 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), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.1.2014 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА НА-
ЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД ЗЛОУПОТРЕБА И  

ЗАНЕМАРУВАЊЕ 
 
1. Во Решението за именување на претседател и 

членови на Националното координативно тело за заш-
тита на децата од злоупотреба и занемарување   бр.41-
3407/2 од 21 мај 2012 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 64/12),  во став 2 во алинејата 
1 зборовите „Спиро Ристовски“ се заменуваат со збо-
ровите „Диме Спасов“. 

2.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 41-10480/1-13 Претседател на Владата 

22 јануари 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

516. 
Врз основа на член 50 точки 1) и 4) од Законот за 

патните исправи на државјаните на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија" бр. 
67/92, 20/03, 46/04,19/07, 84/08, 51/11 и 135/11), минис-
терот за надворешни работи во согласност со министе-
рот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДИПЛОМАТСКИ И СЛУЖБЕНИ ПАСОШИ И ВИЗИ 
И ЗА ЛИСТАТА НА НОСИТЕЛИ НА ДИПЛОМАТСКИ  

И СЛУЖБЕНИ ПАСОШИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за постапката за издавање на дип-

ломатски и службени пасоши и визи и за листата на но-
сители на дипломатски и службени пасоши („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 24/07 и 82/12), во 
член 7 ставови 2 и 3 алинеите 4 се бришат. 

 
Член 2 

Членот 8 се менува и гласи: 
"Именуваните дипломатски или конзуларни прет-

ставници, дипломатите и административно-техничките 
работници во Министерството за надворешни работи 
упатени на работа во дипломатските и конзуларните 
претставништва на Република Македонија во стран-
ство, членовите на нивните потесни семејства или на 
вонбрачната заедница, лицата на кои им престанала 
функцијата министер за надворешни работи, лицата 
поранешни амбасадори и генерални конзули, како и 
поранешни вработени во Министерството за надвореш-
ни работи со најмалку 20 години дипломатско искус-
тво, барањето за издавање на дипломатски и службен 
пасош односно за издавање на дипломатската или 

службената виза го доставуваат до надлежната органи-
зациона единица на Министерството за надворешни 
работи за организациони работи." 
 

Член 3 
Во член 16 во ставот 3 зборовите "државните служ-

беници" се заменуваат со зборовите "дипломатите и ад-
министративно-техничките работници".  

Ставот 5 се менува и гласи: 
"Службените визи за носителите на службени пасо-

ши во случај на службено патување во странство се из-
даваат за период од 30 дена до една година." 

 
Член 4 

Во член 17 во ставот 5 зборовите "државни службе-
ници" се заменуваат со зборот "дипломати", a no зборо-
вите "Министерството за надворешни работи" се дода-
ваат зборовите "и лица упатени на работа во дипломат-
ско-конзуларно претставништво на Република Македо-
нија во странство врз основа на писмена спогодба" 

Точката а) се менува и гласи : 
"а) Во Министерството за надворешни работи - 

дипломати со дипломатски звања: 
- Амбасадор; 
- Ополномоштен министер; 
- Министер советник; 
- Советник; 
- Прв секретар; 
- Втор секретар; 
- Трет секретар; 
- Аташе. 
Во точката б) се додава нова алинеја 12, која гласи: 

,,-Конзуларен агент." 
 

Член 5 
Во член 18 став 1 алинејата 5 се менува и гласи: 
 
"- Административно-технички работници во Ми-

нистерството за надворешни работи " 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во .Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
Бр. 90-114/1 Министер 

14 јануари 2014 година за надворешни работи, 
Скопје м-р Никола Поповски, с.р. 

  
Бр. 12.1-4850/1 Министер 

21 јануари 2014 година за внатрешни работи 
Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

__________ 
 
517. 

О Б Ј А В А 
 
Договорот меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Исламската Република Иран за одбегну-
вање на двојното оданочување по однос на данокот од 
доход и данокот на капитал, склучен во Скопје, на 12 
јули 2000 година и ратификуван со Закон за ратифика-
ција на Договорот меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Исламската Република Иран за од-
бегнување на двојното оданочување по однос на дано-
кот од доход и данокот на капитал („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 7/2002), влезе во сила на 
17 јануари 2014 година. 
                                  
17 јануари 2014 година                          Министер, 
         Скопје                                    Никола Попоски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

518. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

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

164/13 и 187/13), министерот за труд и социјална поли-

тика донесе 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА СТАТУТОТ НА  ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 

ЦЕНТАР ЗА  СОЦИЈАЛНА  РАБОТА КУМАНОВО 

 

1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа Куманово, број 

03-5369/1,  донесена од Управниот одбор на Јавната 

установа, на седницата одржана на  23.12.2013  година. 

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

вањето,  а ќе се објави во  „Службен весник  на Репуб-

лика Македонија “. 

 

Бр. 10-11330/2  

15 јануари 2014 година Министер, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 

__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

519. 

Врз основа на член 211, став 6 од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013) Управниот одбор на Агенци-

јата за катастар на недвижности на седницата одржана 

на 31.12.2013 година, донесе 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ 

ЗА 2014 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа годишна програма, Агенцијата за катастар 

на недвижности има за цел во општините Берово, Ве-

лес, Гостивар и Куманово да врши ажурирање на пода-

тоците во катастарот на недвижности по службена 

должност, преку вршење дополнителен премер и зголе-

мување на процентот на запишани права во катастарот 

на недвижности, за катастарските општини кои пред 

влегувањето во сила на катастарот на недвижности би-

ле со катастар на земјиште востановен врз основа на 

пописен катастар и за кои процентот на незапишани 

права при востановувањето на катастарот на недвиж-

ности е поголем од 20%. 

II 

Активностите  сврзани  со ажурирањето на подато-

ците ќе се одвиваат согласно следната табела: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Финансиските средства за реализација на активнос-

тите поврзани со ажурирањето на податоците во катас-
тарот на недвижности по службена должност во 2014 
година се обезбедени од самофинансирачките средства 
на Агенцијата, Програма 10 и 20. 

 
III 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се објави по добивање соглас-
ност од Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 01-23560/1 Управен одбор 

31 декември 2013 година Претседател, 
Скопје Анета Јорданова, с.р. 

__________ 
       

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

520. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-
нот за енергетика (“Службен весник на РМ” 
бр.16/2011,  136/2011, 79/2013, 164/2013), член 11 и 
член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба на 
природен гас на тарифни потрошувачи (“Службен вес-
ник на РМ” бр.94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), постапу-
вајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки Ин-
дустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за опреде-
лување на продажна цена на природен гас за тарифни 
потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција 
на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец јануари 
2014 година, на седницата одржана на 27 јануари 2014 
година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 

ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-

ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА  
МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-
војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енер-
гетските дејности дистрибуција на природен гас, упра-
вување со системот за дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на тарифните потрошува-
чи приклучени на системот за дистрибуција на приро-
ден гас, продажната цена на природниот гас за месец 
јануари 2014 година, се утврдува да изнесува 27,1910 
ден/nm3. 

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 
на овој член, содржани се: 

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец 
јануари 2014 година, во износ од 22,5451 ден/nm3 и це-
на за услугата снабдување на тарифните потрошувачи 
непосредно приклучени на системот за пренос на при-
роден гас, во износ од 0,2958 ден/nm3, утврдени со Од-
луката за определување продажна цена на природен гас 
за месец јануари 2014 година  (“Службен весник” бр. 
11/14); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Цената за услугата пренос и управување со сис-
темот за пренос на природен гас, во износ од 1,4642 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-
дажна цена на природен гас за месец јануари 2014 го-
дина (“Службен весник” бр. 11/14); 

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас, во износ од 2,8859 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за одобрување на тари-
фа за вршење на дејноста дистрибуција на природен 
гас и снабдување со природен гас на тарифните потро-
шувачи приклучени на системот за дистрибуција на 
природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 185/13).  

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е 
пресметена без данок на додадена вредност. 

 
Член 2 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување. 

 
Член 3 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”.              
  

УП1 Бр. 08-08/14  
27 јануари 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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