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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1794. 
Врз основа на член 92 став (12) од Законот за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 184/13, 13/14, 44/14, 
101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17.3.2015 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СТРУКТУ-
РАТА НА ТРОШОЦИТЕ КОИ СЕ ПРИЗНАВААТ 
И ПОСЕБНИТЕ КРИТЕРИУМИ КОИ ШТО ТРЕ-
БА ДА СЕ ИСПОЛНАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ДОМАШНА ДОКУМЕНТАРНА ПРОГРАМА И/ИЛИ  

ДОМАШНА ИГРАНА ПРОГРАМА 
 

Член 1 
Во Уредбата за структурата на трошоците кои се 

признаваат и посебните критериуми кои што треба да 
се исполнат при производство на домашна документар-
на програма и/или домашна играна програма („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 138/2014), 
членот 3 се менува и гласи: 

„Структурата на трошоци кои се признаваат за про-
изводство на домашна документарна или домашна иг-
рана програма е:  

а) трошоци за подготовка на снимање, продукција и 
постпродукција: 

- изнајмување на локации и објекти; 
- изнајмување на продукциска опрема (камери и 

придружна опрема, осветлување, сценска техника); 
- изнајмување  или создавање на  сценографија или 

костимографија и  
- монтажа на звук, слика и  дигитална анимација, 

доколку истите се обезбедени од трето лице; 
б)трошоци за плата на вработените ангажирани во 

производството на домашната документарна, односно 
домашната играна програма;  

в) трошоци за авторски и други хонорари исплате-
ни за производството на домашната документарна, од-
носно домашната играна програма и  

г) 10% од вкупниот износ на трошоците за произ-
водство на домашната документарна или домашната 
играна програма за други услуги  во кои влегуваат: 
транспорт (превоз на екипа, превоз на сценографија и 
опрема), сместување (хотелско или приватно), кете-
ринг и други материјални трошоци (режиски/комунал-
ни трошоци, телекомуникациски и поштенски тро-
шоци, канцелариски материјал, изнајмување на канце-
ларии и друг простор, сметководствени услуги, банкар-
ски трошоци).“ 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2369/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија,  

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1795. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 
155/2012 и 42/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.3.2015 година, донесе  

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ВОЗДУХОПЛОВ БЕЗ 
ЕКИПАЖ МОЖЕ ДА ЛЕТА ВО МАКЕДОНСКИОТ  

ВОЗДУШЕН ПРОСТОР 
 

Член 1 
Во Уредбата за условите под кои воздухоплов без 

екипаж може да лета во македонскиот воздушен прос-
тор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
13/2015) во членот 2 точката 5 се менува и гласи:  

„Воздухопловен  модел  (model aircraft)“ е возду-
хоплов без екипаж, „со маса не поголема од 20 кг“ на-
менет за рекреација и спорт, каде што сите операции се 
изведуваат во рамките на визуелната линија на видното 
поле и во висина до 100 метри од површината.“. 
 

Член 2 
По членот 12  се додава нов член 12-а кој гласи: 
 

„Член 12-а 
Оперативни ограничувања на воздухопловен модел 

 
(1) Операторот на воздухопловен модел треба исти-

от да го користи само за хоби или спортски и рекреа-
тивни цели и да го управува на начин да не го загрозу-
ва јавниот ред и мир, други лица и ствари на земја и да 
избегнува други воздухоплови, воздухоплови без еки-
паж и воздухопловни модели. 

(2) Операторот на воздухопловен модел пред опе-
рирање со истиот треба да изврши проверка дека исти-
от е тестиран и е во пловидбена состојба. 

(3) Местото на оперирање на воздухопловен модел 
не треба да биде во близина на места сензитивни на бу-
чава, паркови, школи, болници, верски објекти, населе-
ни места, индустриски зони и во близина на објекти од 
значење за безбедноста на Република Македонија. 

(4) Оперативните органичувања од член 12 став 5 
од ова Уредба се однесуваат и за воздухопловните мо-
дели. 

(5) Воздухопловен модел не може да лета на висина 
поголема од 100 метри од површината, надвор од вид-
ното поле на операторот и на растојание помало од 50 
метри од секое лице, брод или структура кои не се под 
контрола на операторот на истиот. 

(6) Воздухопловен модел не може да лета во преч-
ник од 5 наутички милји од аеродроми без согласност 
од надлежната контрола на летање, за што операторот 
на воздухопловен модел задолжително ја известува 
преку радио-комуникација на публикувана фреквенци-
ја или по телефон. 

(7) Операторот на воздухопловен модел писмено ја 
известува подрачната единица на Министерството за 
внатрешни работи во рок од 24 часа пред користење на 
истиот, за планираните операции и дава податоци за: 
место на оперирање, тип на воздухопловниот модел, 
масата, максималната брзина, опремата која е инстали-
рана на истиот, време на оперирање, број на лица при-
сутни како набљудувачи. 

(8) Подрачната едница на Министерството за внат-
решни работи може да побара дополнителни податоци 
од ставот 7 на овој член, како и може да побара провер-
ка на воздухопловниот модел.  

(9) Подрачната едница на Министерството за внат-
решни работи може да забрани операции на воздухоп-
ловниот модел во временската рамка и место дадено од 
операторот на истиот, доколку утврди дека: 

- воздухопловниот модел нема да се користи за на-
мените утврдени во став 1 на овој член, 

- местото за оперирање на воздухопловен модел е 
во близина на место и објекти наведени во став 3 на 
овој член, 



24 март 2015  Бр. 47 - Стр. 5 

 
 

- воздухопловниот модел ќе лета во пречник од 5 
наутички милји од аеродроми, без согласност на над-
лежната контрола на летање пропишана во став 6 на 
овој член, 

- воздухопловниот модел ќе лета во радиус од 500 
метри од објектите од значење за безбедноста, објекти-
те на државните органи и критични народни маси, како 
што се: 

- објектите на Министерството за одбрана и АРМ, 
- објектите на Министерството за внатрешни ра-

боти, 
- Владата на Република Македонија, 
- Собранието на Република Македонија, 
- Резиденцијата на Претседателот на државата, 
- дипломатските претставништва, 
- високо ризични натпревари и 
- голем собир на луѓе (протести).“ 
 

Член 3 
Влегување во сила 

 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија, а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 
2015 година“. 

 
Бр. 42-2427/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1796. 
Врз основа  на член 95 од Законот за трансформа-

ција на претпријатија со општествен капитал („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 38/93, 48/93, 
21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00, 6/02, 31/03, 38/04, 
35/06, 84/07, 123/12 и 25/15) и член 12 од Законот за 
приватизација на државен капитал („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 37/96, 25/99, 81/99, 
49/00, 6/02, 31/03, 38/04, 74/05, 123/12 и 166/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
17.3.2015 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АК-
ЦИИТЕ И УДЕЛИТЕ ШТО И СЕ ИЗДАДЕНИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Уредбата за постапката за продажба на акциите 

и уделите што и се издадени на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/03, 
41/04, 89/05, 69/10 и 154/12), во членот 3, став 1, во 
алинејата 4 по зборот „продажба“ се додаваат зборо-
вите: „а доколку се работи за случаите од член 5, став 
3, и институцијата преку која ќе се изврши тргува-
њето“. 

 
Член 2 

Во членот 5 по ставот 2 се додаваат 2 нови ставови 
кои гласат: 

„Во случаите на продажба на државен капитал, из-
разен во акции и удели, во претпријатијата кои имаат 
регистрирано седиште надвор од Република Македо-
нија, односно акции во банките и финансиските инсти-
туции кои имаат регистрирано седиште надвор од Ре-
публика Македонија, продажбата се спроведува на бер-
за или друг организиран односно секундарен пазар на 
хартии од вредност во државата во која претпријатието 
односно банката или финансиската институција има 

свое седиште. Тргувањето се спроведува преку овлас-
тени агенти или брокери за тргување на тие пазари за 
хартии  од вредност. 

Во случаите кога се работи за продажба на акции и 
удели во претпријатија кои имаат регистрирано седиш-
те надвор од Република Македонија постапката за из-
бор на агент преку кој ќе се спроведе тргувањето  со 
акциите и уделите ја спроведува Министерството за 
економија, а за продажбата на акции во банките и фи-
нансиските институции кои имаат регистрирано се-
диште надвор од Република Македонија постапката за 
избор на брокер кој ќе ја спроведе постапката за про-
дажба на акции ја спроведува Министерството за фи-
нансии.“ 

  
Член 3 

Во членот 8  се додава став 2 кој гласи: 
„Во случаите од членот 5, став 3 при продажбата на 

акции односно удели се применуваат актите за тргува-
ње со соодветните хартии од вредност на државата во 
која е регистрирано седиштето на соодветното прет-
пријатие, односно банка или финансиска институција 
чии акции односно удели се продаваат.“ 

 
Член 4 

Во членот 10  точката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: 

„при што изборот на најповолната понуда се врши со 
електронско јавно наддавање, на електронскиот систем 
на Министерството за економија www.e-koncesii.mk.“ 

 
Член 5 

Во членот 11 во алинеја 10  точката на крајот од ре-
ченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова 
алинеја 11 која гласи: 

„- датумот и времето на започнување на електрон-
ското јавно наддавање.“. 

 
Член 6 

По членот 17 се додава нов  член 17-а  кој гласи: 
 

„Член 17-а 
(1) Врз основа на извршената евалуација, Комисија-

та електронски ги известува сите понудувачи кои под-
неле прифатливи понуди да учествуваат на електрон-
ска аукција како завршна фаза пред утврдување на нај-
поволна понуда. На подносителите на понудите, на кои 
во јавното отворање од јавниот повик се утврди дека 
понудите им се во согласност со условите од јавниот 
повик, Комисијата им доставува покана за учество на 
електронското наддавање за продажба на акции/удел, а 
на подносителите на понудите кои не се во согласност 
со јавниот повик им доставува електронско известува-
ње дека нема да учествуваат на електронското надда-
вање. 

(2) Почетна цена по акција/удел за наддавање во 
електронското јавно наддавање е највисоката понудена 
цена по акција/удел, која не може да биде пониска од 
почетната продажна цена по  акција/удел утврдена од 
страна на Комисијата на Владата  на Република Маке-
донија за приватизација. 

(3) Електронското јавно наддавање е повторлив 
процес на позитивно наддавање кој се реализира по 
првична целосна евалуација на понудите во кој подоб-
ните понудувачи имаат можност, исклучиво со корис-
тење на електронски средства, да ги ревидираат даде-
ните цени, така што рангирањето се врши автоматски 
со помош на електронски средства. 

(4) Електронското јавно наддавање ќе се одржи до-
колку по објавата се пријавил и само еден учесник кој 
ги исполнува условите дадени во јавниот повик и него-
вата понуда ќе се смета за највисока понуда на елек-
тронското јавно наддавање.  
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(5) Електронското јавно наддавање започнува со 
објавување на почетната цена и се спроведува по пат 
на наддавање од страна на учесниците. За успешно 
спроведена постапка на јавно наддавање е потребно да 
има најмалку една понуда. Јавното наддавање не може 
да трае пократко од 15 минути. 

(6) Висината на минималниот чекор на зголемува-
ње на вредноста на акцијата/ уделот изнесува од 1 до 
10 % од почетната цена. 

(7) Електронското јавно наддавање се смета за зав-
ршено во моментот на истекот на времето определено 
во објавата, при што доколку во истекот на последните 
три минути од определеното време за траење на јавно-
то наддавање од страна на учесниците е дадена нова 
понуда, крајниот рок за завршување на јавното надда-
вање се продолжува за уште три минути, а ќе заврши 
кога за период од следните три минути нема нова даде-
на понуда. 

(8) Електронското јавно наддавање продолжува не-
ограничено се додека во временски интервал од три 
минути има нова понуда. 

(9) За најповолен понудувач се смета учесникот на 
јавното наддавање кој понудил последна цена и која 
претставува највисока цена за продажба на акци-
ите/уделот. 

(10) Комисијата, по завршувањето на електронско-
то јавно наддавање изготвува мислење за рангираните 
понуди, врз основа на кое се донесува одлуката за из-
бор на најповолна понуда.“ 

(11) Електронското јавно наддавање продолжува 
неограничено се додека во временски интервал од три 
минути има нова понуда. 

(12) За најповолен понудувач се смета учесникот на 
јавното наддавање кој понудил последна цена и која 
претставува највисока цена за продажба на акци-
ите/уделот. 

(13)  Комисијата, по завршувањето на електронско-
то јавно наддавање изготвува мислење за рангираните 
понуди, врз основа на кое се донесува одлуката за из-
бор на најповолна понуда.“ 

 
Член 7 

По членот 18 се додава  член 18-а, кој гласи: 
 

„Член 18-а 
Во случаите кога постапката за продажба на акции-

те се спроведува по пат на јавен повик за прибирање 
понуди преку електронско јавно наддавање, преносот 
на акциите и нивното плаќање се врши преку блок 
трансакција согласно Правилата за тргување на Маке-
донска берза.“ 

 
Член 8 

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

 
Бр. 42-2452/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија,  

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1797. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 17.3.2015 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖ-
НОСТИТЕ – ПЛАНИНАРСКИ ДОМ ДАРЕ ЏАМБАЗ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижни 
ствари во корист на Република Македонија во Јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите кои 
се наоѓаат на КП 904/1 КО Горно Водно на место вика-
но Рамниште, и тоа: 

-  објект бр.1 намена на зграда А4-4, влез 1, кат ПО, 
бр. 1, намена ДП во површина од 123 м2,  

-  објект бр. 1 намена на зграда А4-4, влез 1, кат ПР, 
бр. 1 намена ДП во површина од 130 м2, 

-  објект бр. 1 намена на зграда А4-4, влез 1, кат ПР, 
бр. 1 намена ПП во површина од 264 м2, 

-  објект  бр. 1 намена на зграда А4-4, влез 1, кат К1, 
бр. 1 намена ДП во површина од 130 м2. 

  
Член 2 

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

 
Бр. 42-469/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1798. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 17.3.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА  ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се запишува право на сопственост 
на недвижни ствари – објекти, кои се наоѓаат на 
КП.бр.1066  КО Конопиште, викано место „Голубец“ и 
тоа: 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
А4-4, влез 1, кат - приземје, број 1, намена на посебен 
дел од зграда – станбен простор, со внатрешна површи-
на од 78 м2; 

- број на зграда 2, намена на зграда и друг објект 
А4-4, влез 1, кат - приземје, број 1, намена на посебен 
дел од зграда – станбен простор, со внатрешна површи-
на од 36 м2; 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-634/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија,  

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1799. 
Врз основа на член 42 став 15 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 17.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГАБРО 
НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШ-
ТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УГОСТИ-
ТЕЛСТВО ИЛИНДЕН АД СТРУГА НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „СТРИЖАК“ С. ЛАБУНИШТЕ, ОПШТИНА  

СТРУГА 
 
1.  На Трговското друштво за градежништво, произ-

водство, трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД 
Струга се доделува концесија за експлоатација на ми-
нерална суровина – габро на локалитетот „Стрижак“ 
с.Лабуниште, општина Струга, со површина на прос-
тор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелата и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7462550 4571600 
Т-2 7462900 4571600 
Т-3 7462900  4572100 
Т-4 7462550 4572100 
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  
0.175000 km2. 

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

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр. 42-1108/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1800. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 17.3.2015 го-
дина,  донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  

 
Член 1 

 Се запишува правото на сопственост на недвижна-
та ствар-објект Стара команда на АРМ во Кичево, 
КП.бр.3376 ,КО Кичево 6,и тоа: 

- зграда/објект број 1, намена на зграда/објект 
В4,влез 1, кат По, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел В4, со внатрешна површина од 125 м2;  

- зграда/објект број 1, намена на зграда/објект В4, 
влез 1, кат Приз, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел В4, со внатрешна површина од 553 м2; 

- зграда/објект број 1,  намена на зграда/објект 
В4,влез 1, кат Приз, број 1, намена на посебен/заеднич-
ки дел ПП, со внатрешна површина од 48 м2 ; 

- зграда/објект број 1, намена на зграда/објект 
В4,влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел В4, со внатрешна површина од 429 м2;  

- зграда/објект број 1, намена на зграда/објект В4, 
влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
ПП, со внатрешна површина од 135 м2;  

- зграда/објект број 1, намена на зграда/објект В4, 
влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
В4, со внатрешна површина од 351 м2 и 

- зграда/објект број 1, намена на зграда/објект В4, 
влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен/заеднички дел 
ПП, со внатрешна површина од 66 м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-1122/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1801. 
Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-

то земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 
87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 
166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 17.3.2015 година, донесе   

                                                                               
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕНЕРАЛЕН 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАД КОЧАНИ ЗА 
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУ-
ВАЊЕ, Б2-ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ И Д2-
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО КО КОЧАНИ И КО БЕЛИ  

ОПШТИНА КОЧАНИ 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Генерален урбанистички план за град Кочани за 
изградба на објекти со намена А-домување, Б2-големи 
трговски единици и Д2-заштитно зеленило КО Кочани 
и КО Бели, општина Кочани. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за 
трајна пренамена, со вкупна површина од 2211054м2, ги 
има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-1188/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1802. 
Врз основа на член 91 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, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014),  Владата на Република 
Македонија, на седницата,  одржана на  17.3.2015 го-
дина, донесе  

                                                                               
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на  недвижна 
ствар на КП бр.1004 КО Сретеново, 

 - зграда 1,  влез 1, кат сутерен, стан 00, намена на 
зграда Б 6-5, со внатрешна површина од 62 м2; 

- зграда 1, влез 1, кат сутерен, стан 00, намена на 
зграда ПП, со внатрешна површина од 23 м2; 

- зграда 1, влез 1, кат приземје, стан 01, намена на 
зграда Б 6-5, со внатрешна површина од 19 м2; 

-зграда 1, влез 1, кат приземје, стан 00, намена на 
зграда ПП, со внатрешна површина од 8 м2; 

-зграда 1, влез  1, кат приземје, стан 02, намена на 
зграда Б 6-5, со внатрешна површина од 19 м2;  

-зграда 1, влез 1, кат приземје, стан 00, намена на 
зграда ПП, со внатрешна површина од 8 м2;  

-зграда 1, влез 3,кат приземје, стан 01, намена на 
зграда Б 6-5, со внатрешна површина од 27 м2; 

-зграда 1, влез 3, кат приземје, стан 00, намена на 
зграда ПП, со внатрешна површина од 12 м2; 

-зграда 1, влез 2, кат приземје, стан 01, намена на 
зграда Б 6-5, со внатрешна површина од 26 м2; 

-зграда 1, влез 2, кат приземје, стан 00, намена на 
зграда ПП, со внатрешна површина од 14 м2; 

- зграда 1, влез 2, кат приземје, стан 02, намена на 
зграда Б 6-5, со внатрешна површина од  26 м2; 

- зграда 1, влез 2, кат приземје, стан 00, намена на 
зграда ПП, со внатрешна површина од  14 м2; 

- зграда 2, влез 3, кат приземје, стан 01, намена на 
зграда Б 6-5, со внатрешна површина од 19 м2;  

- зграда 2, влез 3, кат приземје, стан 00, намена на 
зграда ПП, со внатрешна површина од 8 м2;  

- зграда 2, влез 2, кат приземје, стан 01, намена на 
зграда Б 6-5, со внатрешна површина од  19 м2; 

- зграда 2, влез 2, кат приземје, стан 00, намена на 
зграда ПП, со внатрешна површина од   8 м2; 

- зграда 2, влез 1, кат приземје, стан 01, намена на 
зграда Б 6-5, со внатрешна површина од 19 м2;  

- зграда 2, влез 1, кат приземје, стан 00, намена на 
зграда ПП, со внатрешна површина од 8 м2; 

- зграда 2, влез 1, кат приземје, стан 02, намена на 
зграда Б 6-5, со внатрешна површина од  19 м2; 

- зграда 2, влез 1, кат приземје, стан 00, намена на 
зграда ПП, со внатрешна површина од   8 м2; 

-зграда 3, влез 1, кат приземје, стан 01, намена на 
зграда  Б 6-5, со внатрешна површина од 26 м2;  

-зграда 3, влез 1, кат приземје, стан 00, намена на 
зграда ПП, со внатрешна површина од  9 м2; 

- зграда 3, влез 1, кат приземје, стан 02, намена на 
зграда  Б 6-5, со внатрешна површина од   26 м2; 

- зграда 3, влез 1, кат приземје, стан 00, намена на 
зграда ПП, со внатрешна површина од  9 м2;  

-зграда 4, влез 1, кат приземје, стан 01, намена на 
зграда  Б 6-5, со внатрешна површина од 32 м2; 

-зграда 4, влез 1, кат приземје, стан 00, намена на 
зграда ПП, со внатрешна површина од  13 м2 и 

- зграда 4, влез 1, кат сутерен, стан 00, намена на 
зграда Б 6-5, со внатрешна површина од   27 м2,  

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите.                                           

                                     
Член 2 

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

 
Бр. 42-1748/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1803. 
Врз основа на членот 20 став 3 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 17.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ 

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈЗУ 

Здравствен дом Кочани му престанува користењето на 
недвижните ствари - дел од објект - зграда бр. 5, влез 1, 
кат 1, со вкупна површина од 107,17 м2, кои се наоѓаат 
на ул. „Милан Зечевиќ“ бр. 21 Кочани, лоцирани на КП 
бр. 12295, КО Кочани, евидентирани во Имотен лист 
бр. 15677, сопственост на Република Македонија и тоа: 

- деловен простор со површина од 85,06 м2, 
- ходник со површина  од 16,80 м2 и 
- просторија  со површина  од 5,31 м2. 
 

Член 2 
Недвижните  ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на  ЈЗУ Центар 
за јавно здравје Кочани. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу ЈЗУ Здравствен 
дом Кочани и ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2258/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија,  

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1804. 
Врз основа на член 21-а став 4 од Закон за концесии 

и јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.6/12, 144/14 и 33/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
17.03.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПО-

НИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ HA ЈАВНО 

ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗ-

ГРАДБА, ФИНАНСИРАЊЕ, СТОПАНИСУВАЊЕ И 

ПРЕНОС НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ФЛАШИРАЊЕ НА 

ВОДА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

поништување на постапката за доделување на договор 
за воспоставување на јавно приватно партнерство за 
проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и 
пренос на капацитетите за флаширање на вода за ко-

мерцијални потреби бр.02-426/1-4/1 од 25.02.2015 го-
дина, донесена од Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за водоснабдување Студенчица  Кичево, на 
седницата, одржана на 25.02.2015 година. 

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

 
Бр. 42-2342/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1805. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на  
17.3.2015 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖНА СТВАР 
 

Член  1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и давање на користење на недвижна ствар, 

бр. 19-2490/1 од 25 мај 2006 година („Службен весник 
на Република  Македонија“ бр.68/06). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2345/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија,  

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1806. 
Врз основа на член 92-а од Законот за аудио и ауди-

овизуелни медиумски услуги („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 
132/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ВО ВИСИНА 
ОД 50% ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ДОМАШНАТА 
ДОКУМЕНТАРНА ПРОГРАМА И НА ДОМАШНАТА  

ИГРАНА ПРОГРАМА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува максималниот износ на 

надоместокот за покривање на трошоците во висина од 
50% при производство на домашната документарна 
програма и на домашната играна програма, од страна 
на трговските радиодифузни друштва и јавниот радио-
дифузен сервис (во понатамошниот текст: телевизиски-
те радиодифузери). 

 
Член 2 

Максималниот износ на надоместокот за покривање 
на трошоците во висина од 50% кој што им се исплаќа 
на телевизиските радиодифузери при производството 
на еден час домашната документарна програма изнесу-
ва 107.500 денари. 

 
Член 3 

Максималниот износ на надоместокот за покривање 
на трошоците во висина од 50% кој што им се исплаќа 
на телевизиските радиодифузери при производството 
на еден час домашна играна програма изнесува 264.615 
денари. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2369/2 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија,  

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1807. 
Врз основа на член 54-a  став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република  Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 17.3.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНО 
УЧИЛИШТЕ ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН  

ВИД ,,ДИМИТАР ВЛАХОВ”- СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за труд и социјална политика му престанува 
користењето на движните ствари – книги, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Државно училиш-

те за деца и младинци со оштетен вид ,,Димитар Влахов” - Скопје. 
  

Член 3 
Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на Државно училиште за деца и 

младинци со оштетен вид ,,Димитар Влахов” -Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.  

      
Член 4 

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

 
Бр. 42-2386/1  Заменик на претседателот 

17 март 2015 година  на Владата на Република 
Скопје                  Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1808. 
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.03.2015 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА 
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Стр. 22 - Бр. 47                                                                                        24 март 2015 
 



24 март 2015  Бр. 47 - Стр. 23 

 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надоместок на НУБ ,,Св. Кли-

мент Охридски” - Скопје. 

 

 

Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува 

договор со директорот на НУБ ,,Св. Климент Охрид-

ски” - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските 

за движните ствари од член 1 од оваа одлука.  

      

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-2388/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1809. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

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

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

17.3.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА КОН ПРОТОКОЛОТ ЗА ЗАБРАНА НА 

УПОТРЕБА НА ЗАДУШУВАЧКИ, ОТРОВНИ ИЛИ 

ДРУГИ ГАСОВИ И БАКТЕРИОЛОШКИ МЕТОДИ 

НА ВОЈУВАЊЕ ОД 17 ЈУНИ 1925 ГОДИНА 

 

1.  Република Македонија да пристапи кон Прото-

колот за забрана на употреба  на задушувачки, отровни 

или други гасови и бактериолошки методи на воју-

вање, донесен во Женева на 17 јуни 1925 година.  

2. Спроведувањето на оваа одлука ќе го изврши 

Министерството за надворешни работи. 

3.  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-2393/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија,  

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1810. 

Врз основа на член 54-а 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, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на  Република 

Македонија, на седницата одржана на 17.03.2015 го-

дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА 
БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА  

„СВ. ЕРАЗМО“ ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството  за здравство му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

 

Реден 
број 

Назив Количина 

1 Рентген фиксер средство за 
фиксирање на филмови 
(2х20л во пакување) 

7 

2 Рентген развивач средство за 
развивање на филмови (2х20л 
во пакување) 

7 

3 Рентген филм 30х40 (х100 во 
пакување) 

19 

4 Рентген филм 18х24 (х100 во 
пакувње) 

19 

5 Рентген филм 18х43 (х100 во 
пакување) 

20 

6 Рентген филм 24х30 (х100 во 
пакување) 

20 

7 Рентген филм 35х35 (х100 во 
пакување) 

45 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-
ат на трајно користење без надомест на ЈЗУ Специјална 
болница за ортопедија и трауматологија  „Св. Еразмо“ 
Охрид.  

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и 
трауматологија  „Св. Еразмо“ Охрид, со кој се уредува-
ат  правата и обврските за движните  ствари  од член 1  
од оваа одлука. 

    
Член 4 

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

 
Бр. 42-2443/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1811. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 125/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), а во врска со член 4 став (5) од За-
конот трансформација на Јавното претпријатие за сто-
панисување со станбен и деловен простор на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 105/2009), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 17.3.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СТОПАНИСУВА-

ЊЕ СО НЕДВИЖЕН ИМОТ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АД ЗА ИЗГРАД-

БА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОС-

ТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА  

РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Се дава правото на стопанисување со недвижен 

имот опфатен во Имотен лист бр. 100298, КП бр. 771, 

КО Здуње во Гостивар на АД за изградба и стопанису-

вање со станбен простор и со деловен простор од зна-

чење за Републиката - Скопје и тоа: 

- број на зграда 3; намена на зграда и друг објект 

Б4-3; влез 1; кат 1; намена на посебниот дел од зграда 

ДП; со внатрешна површина од 189 м2; 

- број на зграда 3; намена на зграда и друг објект 

Б4-3; влез 1; кат 1; намена на  посебниот дел од зграда 

ХС; со внатрешна површина од 48 м2; 

- број на зграда 3; намена на зграда и друг објект 

Б4-3; влез 1; кат 1; намена на посебниот дел од зграда 

X; со внатрешна површина од 4 м2; 

- број на зграда 3; намена на зграда и друг објект 

Б4-3; влез 1; кат 2; намена на посебниот дел од зграда 

ДП; со внатрешна површина од 200 м2; 

- број на зграда 3; намена на зграда и друг објект 

Б4-3; влез 1; кат 2; намена на посебниот дел од зграда 

ХС; со внатрешна површина од 47 м2; 

- број на зграда 4; намена на зграда и друг објект 

Б4-3; влез 1; кат 1; намена на посебниот дел од зграда 

ДП; со внатрешна површина од 46 м2; 

- број на зграда 4; намена на зграда и друг објект 

Б4-3; влез 1; кат 1; намена на посебниот дел од зграда 

ХС; со внатрешна површина од 4 м2; 

- број на зграда 12; намена на зграда и друг објект 

Б4-3; влез 1; кат 1; намена на посебниот дел од зграда 

ДП; со внатрешна површина од 69 м2 и 

- број на зграда 27; намена на зграда и друг објект 

Г1-7; влез 1; кат ПР; намена на посебниот дел од зграда 

ДП; со внатрешна површина од 74 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 42-2444/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1812. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија” бр.6/2012 и 144/2014) и член 

42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен 

весник на Република Македонија” бр.7/2008, 67/2010, 

47/2011, 53/2011, 95/2012, 164/2013 и 116/2014) Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

17.3.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ КОНЦЕСИИ НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРА-

ЊЕ РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНИ  

ЗОНИ И РИБОЛОВНИ РЕВИРИ 

 

Член 1 

Со  доделување на концесиите на рибите од рибо-

ловните води за организирање рекреативен риболов се 

овозможува организирање на рекреативен риболов на 

рекреативните зони на акумулациите и риболовните 

ревири на сливовите на реките за кои се предлага доде-

лување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, е потребно да се до-

делат концесии на рибите за организирање рекреативен 

риболов определени со оваа одлука. 

 

Член 2 

Како основни цели на доделување на концесии на 

рибите се создавање на услови за организирање рекреа-

тивен риболов, односно овозможување на вршење заш-

тита и користење на рибите преку планско експлоати-

рање на одржлив начин. 

 

Член 3 

Предмет на концесиите е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на следните рекреативни зони и риболов-

ни ревири: 

1. Рекреативни зони 

1.1. Рекреативна зона „акумулација Градче” – ја оп-

фаќа целата површина на акумулацијата, 

1.2. Рекреативна зона „акумулација Глажња” – ја 

опфаќа целата површина на акумулацијата, 

1.3. Рекреативна зона „акумулација Липково” – ја 

опфаќа целата површина на акумулацијата,  делот на 

Липковска Река кој се наоѓа меѓу  

1.4. Рекреативна зона „акумулација Матка” – ја оп-

фаќа целата површина на акумулацијата и делот на ре-

ката Треска кој се наоѓа меѓу браната Св. Петка и вли-

вот во акумулацијата Матка и 

1.5. Рекреативна зона „Рекреативно езеро Треска” – 

ја опфаќа целата површина на акумулацијата и 

2. Риболовни ревири 

Слив на река Вардар-горно течение 

2.1. Риболовен ревир „Вардар 4” – ги опфаќа водите 

на реката Вардар и тоа од вливот на река Бистрица до 

дрвениот мост во близина на с. Радуша со притоките: 

Босилечка, Габровчица, Љуботенска Река и Горанечка 

Река, како и сите мали и микроакумулации кои припа-

ѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната ос-

нова. 

Слив на Река Вардар-средно течение 

2.2. Риболовен ревир „Вардар 5”- ги опфаќа водите 

на реката Вардар од дрвениот мост над с.Радуша до 

влив на река Треска, како и сите мали и микроакумула-

ции кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во ри-

боловната основа, 
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2.3. Риболовен ревир „Тополка” – го опфаќа целото 

течение на реката Тополка со притоките, од изворот до 

вливот во река Вардар, како и сите мели и микроакуму-

лации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во 

риболовната основа и 

2.4. Риболовен ревир „Бабуна 1”- го  опфаќа тече-

нието на реката Бабуна со притоките од изворот до 

вливот на реката Изворчица, вклучувајќи ја и неа. 

Слив на Река Вардар-долно течение 

2.5. Риболовен ревир „Вардар 12” – опфаќа течение 

на реката Вардар од влив на Кованска река до македон-

ско – грчката граница, вклушително и Кованска река и 

сите останати поголеми притоки на овој дел од текот 

на Вардар, како и сите мели и микроакумулации кои 

припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната 

основа и 

2.6. Риболовен ревир „Река Луда Мара – Богданци”-  

го опфаќа целото течение на реката реката Луда Мара 

и нејзините притоки , како и сите мали и микроакуму-

лации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во 

риболовната основа. 

Слив на Река Треска 

2.7. Риболовен ревир „Треска 3” – опфаќа дел на ре-

ката Треска од браната на акумулацијата Матка до вли-

вот на реката Треска во реката Вардар со сите притоки 

на реката Треска во тој дел.  

Слив на Црна Река 

2.8. Риболовен ревир „Црна река 3” - од железнич-

киот мост (Прилеп-Битола) кај с. Тополчани до вливот 

на реката Сатока во Скочивирска Клисура со сите при-

токи на Црна Река и нивните притоки кои се влеваат во 

Црна Река во овој дел вклучително, р.Сатока и сите 

микроакумулации на тој дел („Ѓавато”, „Ротино”, „Тр-

ново”, „Црнеец”, „Тулана”, „Братиндол” во општина 

Битола, „РЕК”, „Доброени”, „Дедебалци”, „Брод”, 

„Гнеотино”, „Ергела”-во близина на с.Врањевци, „Жи-

војно”, „Рапеш”-нова брана и „Маково” во општина 

Новаци и „Лисолај” во општина Могила)  и 

2.9. Риболовен ревир „Црна Река 5”– опфаќа дел од 

Црна Река од браната на акумулација „Тиквеш” до 

влив во Вардар, вклучително и сите притоки на Црна 

Река и нивните притоки на овој дел, како и сите мали и 

микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се ут-

врдени во риболовната основа. 

Слив на Река Брегалница 

2.10. Риболовен ревир „Брегалница 2” – опфаќа 

дел од течението на реката Брегалница од с. Разловци 

до влив во акумулацијата “Калиманци” вклучувајќи ги 

сите притоки од текот на Брегалница во овој дел, како 

и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој 

ревир, а се утврдени во риболовната основа и 

2.11. Риболовен ревир „Брегалница 3” – опфаќа 

дел од течението на реката Брегалница од браната на 

акумулацијата „Калиманци” до с.Истибања, вклучувај-

ќи ги сите притоки од текот на Брегалница во овој дел, 

како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во 

овој ревир, а се утврдени во риболовната основа. 

Слив на Река Струмица 

2.12. Риболовен ревир „Струмица 1” – опфаќа дел 

од течението на реката Струмица од изворишниот ре-

гион до вливот на реката Турија вклучително и реката 

Турија и сите притоки во тој дел од текот, како и делот 

на реката Водочица од браната на акумулацијата Водо-

ча до вливот во реката Струмица, како и сите мали и 

микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се ут-

врдени во риболовната основа вклучувајќи ги и рекреа-

тивните зони „Маркова Брана” и „Дрвошка”. 
 

Член 4 
Постапката за доделување на концесиите на рибите 

за организирање на рекреативен риболов ќе биде спро-
ведена во рок од 120 дена од денот на формирање на 
Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-
вен риболов, Владата на Република Македонија на 
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство формира Комисија за спроведување на 
постапката во рок од 10 дена од влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот кои на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставуваат за одобрување до Владата на Република 
Македонија. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесии за организирање рекреативен ри-
болов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет 
дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за 
рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-2457/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1813. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014) и член 8 став (6) од Законот за тех-
нолошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 
130/2008, 139/2009 156/2010, 127/2012, 41/2014 и 
160/2014) Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 17.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО 
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1  

И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се определува периодот на закуп на 

градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за за-
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купопримачот Друштво за производство и трговија 
Истем Медикал ДОО Илинден , со седиште во Скопје - 
општина Илинден. 

 

Член 2 

Градежното земјиште кое се дава во долготраен за-

куп претставува дел од КП 602/5 со површина од 13607 

м2, според Имотниот лист бр. 1 за КО Бунарџик, и Гео-

детскиот елаборат за геодетски работи за нумерички 

податоци бр. 11-472-3 од 28.11.2014 година, сопстве-

ност на Република Македонија и претставува градежно 

земјиште, според извод од Урбанистичкиот план бр. 

522, локалитет Илинден, општина Илинден, издаден од 

Република Македонија, општина Илинден, под бр. 10-

3043/2 од 14.11.2014 година, врз основа на Урбанис-

тички проект за ТИРЗ Скопје 1, бр. Ф1607 од 2008 го-

дина, одобрен по извршена ревизија од Комисијата при 

Министерството за транспорт и врски под бр. 16-

8774/3 од 1.9.2008 година („Градежното земјиште"). 

 

Член 3 

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се 

дава во долготраен закуп за временски период во трае-

ње од деведесет (90) години, сметано од денот на склу-

чување на Договорот за долготраен закуп на градежно 

земјиште. 

 

Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 

од член 2 на оваа одлука изнесува: 

Во првите пет (5) години, закупнината за градежно-

то земјиште наведено во изнесува 0,1 евро годишно за 

метар квадратен во денарска противвредност според 

средниот курс од Народна банка на Република Македо-

нија на денот на исплата, односно 1.360,7 евра за една 

(1) година, одредено како фиксен износ.  

По истекот на првите пет (5) години, закупнината 

за градежното земјиште, ќе се одредува за секоја годи-

на посебно, и ќе се пресметува како 0,1 евро годишно 

за квадратен метар, прилагодена за официјалната стап-

ка на инфлација во Република Македонија за претход-

ната година, но не повеќе од 15% на годишно ниво, ко-

ја ќе биде максималната стапка на зголемување. 

Во рок од шеесет (60) дена од денот на склучување-

то на Договорот за долготраен закуп на градежно зем-

јиште, закупопримачот доставува доказ за уплатен из-

нос на сметката на Буџетот на Република Македонија 

во висина од 6.803,5 евра во денарска противвредност 

според средниот курс од Народна банка на Република 

Македонија на датумот на уплата, кој износ претставу-

ва закупнина за првите пет (5) години, за што закупо-

давачот претходно го известува закупопримачот. 

По истекот на првите пет (5) години, сметано од да-

тумот на склучување на Договорот за долготраен закуп 

на градежно земјиште, закупнината за долготраен за-

куп на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука 

се плаќа за секоја година однапред, најдоцна на истиот 

датум на кој е склучен Договорот за долготраен закуп 

на градежно земјиште, на сметката на Буџетот на Ре-

публика Македонија, за што закуподавачот претходно 

го известува закупопримачот. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

 

Бр. 42-2465/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1814. 

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

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана 17.3.2015 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-

РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА 

НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижност сопственост 

на Република Македонија и тоа премер на објектот на 

Детско одморалиште „Мајски Цвет“ – Струга, кој се 

наоѓа на улица „Владо Малески“ бр. 24 во Струга, на 

КП бр.2096/20, КО Струга. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето на „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2476/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1815. 

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 

187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија 

на седницата одржана на 17.03.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА РАБОТА НА 

АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО  

ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Планот за работа на 

Агенцијата за храна и ветеринарство за 2015 година. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2508/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1816. 

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

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

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

ка Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖ-

БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ц.О.  

– СКОПЈЕ 

 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 

Јавното претпријатие Службен весник на Република 

Македонија Ц.О. – Скопје бр. 01-1223/1 од 26.2.2015 

година, донесена од Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие Службен весник на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 26.2.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-2514/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија,  

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1817. 

Врз основа на член 242 став (3) од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на Република Маке-

донија" бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14 и 

132/14), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 17.03.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВ-

СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ОД СЕКУНДАРНО И  

ТЕРЦИЕРНО НИВО 

 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Правилни-

кот за стандардите за акредитација на здравствените 

установи од секундарно и терциерно ниво бр.08-51/2 

од 25.02.2015 година, донесен од директорот на 

Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени-

те установи.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија". 

 

Бр. 42-2640/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1818. 

Врз основа на член 243 став (7) од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на Република Маке-

донија" бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14 и 

132/14), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 17.03.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ  

ЗА АКРЕДИТАЦИЈА И НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА  

РАБОТА НА НАДВОРЕШНИТЕ ОЦЕНУВАЧИ 

 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на висината на трошоците за акредитација 

и надоместоците за работа на надворешните оценувачи 

бр.08-51/3 од 25.02.2015 година, донесена од директо-

рот на Агенцијата за квалитет и акредитација на здрав-

ствените установи.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија". 

 

Бр. 42-2640/2 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1819. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 17.03.2015 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА  

ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Работни столици 8 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Агенцијата за ад-
министрација. 

  
Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со ди-

ректорот на Агенцијата за администрација со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

Македонија”. 
 

Бр. 42-2959/1 Заменик на претседателот 
17 март 2015 година на Владата на Република 

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

__________ 

1820. 
Врз основа на член 54-a 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, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 17.03.2015 го-

дина, донесе  
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

 

Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1 Патека 1 

2 Бироа 9 

3 Дрвен плакар 1 

4 Дрвени закачалки 3 

5 Метална закачалка 1 

6 Масичка за телефон 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење, без надомест на Агенцијата за 
промоција и поддршка на туризмот на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со ди-
ректорот на Агенцијата за промоција и поддршка на 
туризмот на Република Македонија со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

 

Бр. 42-2959/2 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1821. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 17.03.2015 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА  

ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движната ствар и тоа: 

 

 

Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Метална каса 1 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење, без надомест на Агенцијата за разуз-

навање. 

  

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со ди-

ректорот на Агенцијата за разузнавање со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движната ствар од член 1 

на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-2959/3 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1822. 

Врз основа на член  54 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, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 17.03.2015 годи-

на донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЦЕНТАР 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 20 

2. Тапацирани столици  7 

3. Мало дрвено плакарче 1 

4. Дрвени зидни полици 2 

5. Столици-фотељи 5 

6. Дрвени клуб маси 2 

7. Метален плакар 1 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Центарот за уп-

равување со кризи. 

  

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со ди-

ректорот на Центарот за управување со кризи со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-2959/4 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1823. 

Врз основа на член  54 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, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 17.03.2015 го-

дина, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕР-

СТВО ЗА ЕКОНОМИЈА - ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ  

ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 5 

2. Дрвен двокрилен плакар 1 

3. Столици 13 

4. Мали маси 2 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Министерството 

за економија - Државен инспекторат за техничка 

инспекција. 

  

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со ми-

нистерот за економија, со кој се уредуваат правата и 

обврските за движните ствари од член 1 на оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-2959/5 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1824. 

Врз основа на член 54-a 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, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 17.03.2015 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН” 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 
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Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Столици 11 

2. Метален трезор 1 

3. Бироа 5 

4. Мал метален шкаф 1 

5. Метален плакар 1 

6. Метална каса 1 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Јавното претпри-

јатие за управување и заштита на повеќенаменското 

подрачје „ЈАСЕН” . 

  

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со ди-

ректорот на Јавното претпријатие за управување и заш-

тита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН”, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-2959/6 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1825. 

Врз основа на член  54 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, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 17.3.2015 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КОМИСИ-

ЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И  

РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 2 

2. Фотељи 3 

3. Дрвен трокрилен плакар 1 

4. Витрина 1 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Комисија за од-

носи со верските заедници и религиозни групи. 

  

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со ди-

ректорот на Комисијата за односи со верските заедни-

ци и религиозни групи, со кој се уредуваат правата и 

обврските за движните ствари од член 1 на оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-2959/7 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1826. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 17.3.2015 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КОМИСИЈА ЗА 

ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИС-

ТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1 Метални ормари 2 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Комисија за заш-

тита на правото за слободен пристап до информациите 

од јавен карактер.  

 

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со прет-

седателот на Комисијата за заштита на правото за сло-

боден пристап до информациите од јавен карактер со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-

ри од член 1 на оваа одлука. 
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Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-2959/8 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1827. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 17.3.2015 го-

дина, донесе  
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 14 

2. Столици 9 

3. Дрвена зидна полица 1 

4. Метални плакари 2 

5. Работни столици  4 

6. Дрвени закачалки 2 

7. Дрвен трокрилен плакар 1 

8. Витрина со стакло 1 

9. Столици-фотељи 3 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Министерство за 

образование и наука. 

 

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со ми-

нистерот за образование и наука со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 на 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-2959/9 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1828. 
Врз основа на член  54 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, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 17.3. 2015 годи-
на донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-
ТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО  

ПЛАНИРАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

 

Ред. 
број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 10 

2. Столици-фотељи 12 

3. Работни столици 2 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење, без надомест на Министерство за 
животна средина и просторно планирање. 

 
Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со ми-
нистерот за животна средина и просторно планирање 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2959/10 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1829. 
Врз основа на член  54 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, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 17.3. 2015 годи-
на донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 
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Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1 Бироа 28 

2 Столици 20 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Министерство за 

внатрешни работи.  

 

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со ми-

нистерот за внатрешни работи со кој се уредуваат пра-

вата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа 

одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-2959/11 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1830. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 17.3. 2015 година 

донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕР-

СТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО И ВО-

ДОСТОПАНСТВО - ШУМСКА ПОЛИЦИЈА - БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 2 

2. Столици 4 

3. Фотељи 5 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Министерство за 

земјоделство шумарство и водостопанство- Шумска 

полиција-Битола, а за потребите на Шумска полициска 

станица-Ресен. 

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со ми-

нистерот за земјоделство шумарство и водостопанство 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-2959/12 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1831. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 17.3. 2015 година 

донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УПРАВА 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 10 

2. Дрвен трокрилен плакар 4 

3. Теписони 5 

4. Мали маси 2 

5. Столици 10 

6. Столици-фотељи 12 

7. Мали дрвени плакарчиња 5 

8. Дрвена клуб маса 1 

9. Мали маси 5 

10. Дрвени закачалки 7 

11. Витрини 2 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Управа за из-

вршување на санкциите. 

 

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со ди-

ректорот на Управата за извршување на санкциите со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-

ри од член 1 на оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-2959/13 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1832. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 
35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 17.03.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

ЦЕНТАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

 

Ред. 
број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 12 

2. Дрвен двокрилен плакар 1 

3. Столици 2 

4. Мали дрвени плакари 3 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење, без надомест на општина Центар, 
а за потребите на ООУ “Гоце Делчев” Скопје. 

  
Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-
доначалникот на општина Центар со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2959/14 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1833. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 
35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 17.03.2015 година, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КРИВОГАШТАНИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 6 

2. Столици 6 

3. Столици-фотељи 2 

4. Метална закачалка 1 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на општина Криво-

гаштани. 

  

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на општина Кривогаштани со кој се уре-

дуваат правата и обврските за движните ствари од член 

1 на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-2959/15 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1834. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 17.03.2015 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

БЕРОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 3 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на општина Берово. 
  

Член  3 
Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на општина Берово, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2959/16 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1835. 
Врз основа на член  55 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, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија,на седницата, одржана на 17.03. 2015 го-
дина, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ДЕБРЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

 
Ред. 
број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 8 
2. Столици 5 
3. Столици-фотељи 4 
4. Мало дрвено плакарче 1 
5. Дрвени двокрилни плакари 2 
6. Дрвени трокрилни плакари 2 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење, без надомест на општина Дебрца. 

  
Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-
доначалникот на општина Дебрца со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2959/17 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1836. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 17.03.2015 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

ДЕЛЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

 

Ред. 
број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Биро 1 

2. Работни столици 3 

3. Метални плакари 2 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење, без надомест на општина Дел-
чево. 

 
Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-
доначалникот на општина Делчево, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2959/18 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1837. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 17.03.2015 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

ДЕМИР ХИСАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 
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Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 5 

2. Работни столици 6 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на општина Демир 

Хисар. 

 

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на општина Демир Хисар со кој се уре-

дуваат правата и обврските за движните ствари од член 

1 на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-2959/19 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1838. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 17.03. 2015 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ДОЛНЕНИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 5 

2. Мала маса 1 

3. Столици 6 

4. Витрини 2 

5. Столици-фотељи 6 

6. Дрвени двокрилни плакари 2 

7. Дрвена клуб маса 1 

8. Столици-тапацирани 4 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на општина Дол-

нени. 

Член  3 
Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на општина Долнени со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2959/20 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1839. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 
35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 17.03.2015 година донесе  

 
О Д Л У К А 

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

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

 

Ред. 
број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 3 

2. Мало дрвено плакарче 1 

3. Дрвен двокрилен плакар 1 

4. Дрвена клуб маса 1 

5. Столици 8 

6. Дрвени закачалки 2 

7. Теписони 2 
 

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

на трајно користење, без надомест на Општина Ѓорче 
Петров. 

  
Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-
доначалникот на Општина Ѓорче Петров со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2959/21 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1840. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 17.3.2015 годи-
на донесе  

 
О Д Л У К А 

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

КАРБИНЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

 

Ред. број Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 3 

2. Дрвени клуб маси 3 

3. Столици 5 

4. Работна столица 1 

5. Столици-фотељи 2 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење, без надомест на Општина Кар-
бинци. 

  
Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-
доначалникот на Општина Карбинци, со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 
на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2959/22 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1841. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 17.03.2015 годи-
на донесе  

 
О Д Л У К А 

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

КИЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 7 

2. Столици 5 

3. Столици-фотељи 2 

4. Дрвена клуб маса 1 

5. Дрвена зидна полица 1 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Општина Кичево. 

  

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Кичево со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 на 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-2959/23 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1842. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 17.03.2015 годи-

на донесе  
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КРАТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа  3 

2. Столици 7 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Општина Кратово. 

  

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Кратово со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 на 

оваа одлука. 
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Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-2959/24 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1843. 

Врз основа на член 55 став 1 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, 188/2013, 27/2014 и 

180/2014), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 17.3.2015 година донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КРУШЕВО 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Метални ормари 2 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Општина Кру-

шево. 

  

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Крушево со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 на 

оваа одлука. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-2959/25 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1844. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 17.03.2015 годи-

на донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ЛИПКОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

 

Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа 2 

2. Дрвен двокрилен плакар 1 

3. Дрвен трокрилен плакар 1 

4. Витрини 2 

5. Столици-фотељи 3 

6. Столици 9 

7. Работна столица 1 

8. Теписон 1 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Општина Лип-

ково. 

  

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Липково со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 на 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-2959/26 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1845. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 17.03.2015 годи-

на донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ЛОЗОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 
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Ред. 

број 

Канцелариски мебел Количина 

1. Бироа  6 

2 Дрвен плакар 1 

3. Столици-фотељи 2 

4. Столици 5 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Општина Лозово. 

  

Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Лозово со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 на 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-2959/27 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1846. 

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

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

6/12, 119/13, 41/141, 138/14 и 25/15), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 17.03.2015 

година, донесе 

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ  НА СТАТУТОТ 

НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“  

БИТОЛА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за  дополнување на Статутот на Јавното 

претпријатие „Стрежево“  Битола, број 02-210/2 од 

17.03.2015  година, донесена од Управниот одбор на 

ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 

17.03.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-11671/1-14 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1847. 

Врз основа на  член 11 точка 1 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-

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

97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14 и 25/15), Владата на 

Република Македонија, на седницата  одржана  на 

17.3.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И 

ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛ-

НИ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за дополнување на Статутот на Јавното прет-

пријатие за одржување и заштита на магистралните и 

регионални патишта „Македонијапат“ - Скопје, бр. 02-

545/3 од 12.3.2015 година, донесена од Управниот од-

бор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана 

на 12.3.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во  „Службен весник на  Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-11680/1-14 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија,  

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1848. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за приз-

навање на професионалните квалификации („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 171/10), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

17.3.2015 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИ-

РАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКА КООРДИНАТИВНА 

ГРУПА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛ-

НИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Член 1 

Во Решениeто за формирање на меѓуресорска ко-

ординативна група за признавање на професионалните 

квалификации („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 27/12 и 107/12), во член 2, алинејата 1 се 

менува и гласи: 

„- Бардуљ Туши Министерство за образование и на-

ука, национален координатор“. 
 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2473/1 Заменик на претседателот 

17 март 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија,  

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
 

ГИНЕКОЛОГИЈА  
1849. 

 

Бр. 17-1675/1   
   13 февруари 2015 година  Министер,  

Скопје  Никола Тодоров, с.р. 
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1850.

 

Бр. 17-2798/1   
   27 февруари 2015 година  Министер,  

Скопје  Никола Тодоров, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ 

1861. 

Врз основа на член 16 став (1) алинеја 5 од Законот 

за поштенските услуги („Службен весник на Република 

Македонија” бр.158/2010, 27/2014, 42/2014 и 187/2014), 

Комисијата на Агенцијата за пошти, на состанокот од-

ржан на 12.1.2015 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА ПОЕ-

НОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ 

НАДОМЕСТОК ЗА 2015 ГОДИНА 

  

I. Вредноста на поенот за 2015 година изнесува 

453,4583 денари. 

II. Вредноста на поенот од точката I. на оваа од-

лука, се применува при пресметување на годишниот 

надоместок за 2015 година. 

III. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Образложение  

 

Комисијата на состанокот одржан на 12.1.2015 го-

дина ја разгледуваше Годишната програма за работа на 

Агенцијата за пошти за 2015 година, како надлежен ор-

ган на Агенцијата, и донесе одлука за определување на 

вредноста на поенот за 2015 година. 

При одлучувањето, Комисијата ја зема во предвид 

Годишната програма за работа на Агенцијата, со пла-

нираните активности и финансискиот план, за наредна-

та 2015 година, прегледот за издадени заклучоци со 

состојба 30.10.2014 година кој содржи вкупен збир на 

поени на пазарот на поштенските услуги и 23 издадени 

заклучоци доставени до давателите на поштенски ус-

луги. 

Согласно член 28 став 7 од Законот за поштенските 

услуги, Комисијата прво ја оценуваше законитоста и це-

лисходноста на планираните активности и задачи на 

Агенцијата за наредната година од аспект на надлежнос-

тите на Агенцијата, со цел да се оцени оправданоста на 

трошоците и приходите планирани за извршување на 

таквите активности, како и законитоста на пресметува-

њето на вкупниот број на поени на пазарот на поштен-

ски услуги, па  во таа смисла го утврди следното. 

Активностите на Агенцијата за 2015 година сод-

ржани во програмата за работа, се испланирани во сог-

ласност со законските надлежности, во рамките на де-

локругот на работата на регулаторот, го одразуваат 

континуитетот во нејзиното  делување и во целост се 

во функција на остварување на целите за кои е основа-

на Агенцијата. 

Планираните трошоци се првата компонента која 

влијае на висината на вредноста на поенот, во смисла 

на ставот 7 од член 28 од Законот, според кој при 

пресметувањето на вредноста на поенот Комисијата ги 

зема предвид ставките на трошоците од финансискиот 

план на Агенцијата за извршување на активностите и 

задачите планирани во програмата за работа на 

Агенцијата. Од тука, Комисијата ги разгледа проекти-

раните трошоци и соодветно на нив и приходите од 

финансискиот план, па оцени дека структурата и виси-

ната на планските и стандардните трошоци во финан-

сискиот план на Агенцијата за пошти за фискалната 

2015 година и тоа како фиксните така и варијабилните 

директно произлегува од планираните активности. 

Имајќи предвид дека надлежностите на Агенцијата, во 

значителен дел се концентрирани на обезбедување неп-

речено функционирање на универзалната услуга и сле-

дење на националниот оператор кој е обврзан истата да 

ја извршува според принципите и условите кои ги на-

лага законот и прописите, планираните активности на 

Агенцијата за 2015 година, во значителен обем се одне-

суваат на регулаторни активности и задачи кон  давате-

лот на универзална услуга АД Македонска пошта 

Скопје. Мал дел од планираните трошоци се однесува 

на активности планирани за работата на Агенцијата во 

насока на уредување на севкупниот амбиент во кој се 

одвиваат конкурентските поштенски услуги во Репуб-

лика Македонија, во интерес на корисниците, без раз-

лика дали ги вршат приватни поштенскиот даватели 

или Македонска пошта.  



24 март 2015  Бр. 47 - Стр. 191 

 
 

Финансискиот план за 2015 соодветно и пропорци-

онално ги проектира трошоците за така планираните 

активности кои се рефлектираат и на планираните при-

ходи. Па оттука износот на контото 715 приходи од го-

дишен надоместок од даватели на поштенски услуги во 

Финансискиот план за 2015 година, изнесува 

23.700.000,00 денари. 

Комисијата оцени дека трошоците се оправдани, па 

соодветно на тоа и планираниот приход од контото 

715, кој во смисла на член 12 став 2 од Правилникот за 

начинот на определување на бројот на поени и на вред-

носта на поенот за пресметување на годишниот надо-

месток („Службен весник на Република Македонија” 

бр.167/2010 и 31/2013) е износот кој се дели со вкупни-

от број на поени на пазарот на поштенските услуги во 

Република Македонија, претставува пропорционално 

доволна финансиска рамка за непречено извршување 

на конкретни активности на Агенцијата во 2015 го-

дина. 

Втората компонента од која зависи висината на 

вредноста на поенот во односната година, е вкупниот 

број на поени на пазарот на поштенските услуги во Ре-

публика Македонија, па за таа цел Комисијата го раз-

гледа и Прегледот  за издадени заклучоци со кои се 

констатирани поени за секој од давателите на поштен-

ски услуги со состојба 30.10.2014 година и кој содржи 

вкупен збир на поени на пазарот на поштенските ус-

луги, по што констатира дека вкупниот број на поени 

на пазарот на поштенски услуги во Република Македо-

нија е правилно пресметан и утврден на 52.265 поени, 

и претставува збир на бројот на поени за обезбедување 

на универзална услуга врз основа на индивидуална доз-

вола и бројот на поени констатирани за секој од давате-

лите на поштенски услуги. Ова, од причини што струк-

турата на вкупниот број на поени на пазарот на пош-

тенски услуги ја сочинуваат: 

50.000 поени за АД Македонска пошта Скопје; 175 

поени за Глобко логистик Скопје; 120 поени за Карго 

Експрес Битола; 175 поени за ДХЛ Експрес Македони-

ја Скопје; 145 поени за ИН ТИМЕ МК БПС Скопје; 115 

поени за ТНТ Експрес Македонија; 115 поени за РСЕ 

Оптима Вите Скопје; 175 поени за Спиди Диливери 

Скопје; 120 поени за ДРД Курир Скопје; 60 поени за 

Деливеримен Скопјe; 60 поени за Скопје Велосипедист 

Скопје; 120 поени за ДелЦО Скопје; 120 поени за Ви-

зард Деливери Скопје; 175 поени за Брза Пратка 

Скопје; 30 поени за Јокам Пошта 2011 Дебарца;  60 по-

ени за Мерџаноски ТП Тетово; 60 поени за ДМ Ком-

пани-Агенција ДМ Прилеп; 60 поени за Глобал Месса-

ге Скопје, 110 поени за Ин Такси-Ин пошта Скопје, 30 

поени за Диливери Филип Прилеп, 50 поени за Проло-

гис сервис Скопје, 30 поени за Казабланка експрес Би-

тола,100 поени за Екстра 03 Кавадарци и  60 поени за 

Курир експрес Прилеп.  

Врз основа на претходно утврденото, следуваше 

Комисијата конечно да ја провери и законитоста на на-

чинот на пресметувањето на вредноста на поенот, при 

што оцени дека вредноста на поенот е пресметана во 

согласност со начинот на пресметка пропишан со член 

28 од Законот и член 12 став 2 од Правилникот, поточ-

но дека 453,4583 денари е количникот кој се добива ко-

га 23.700.000,00 денари ќе се поделат со 52.265 поени, 

односно тоа е вредноста кој се добива кога приходите 

од контото 715, ќе се поделат со вкупниот број на пое-

ни  на поштенскиот пазар. 

Од сите овие причини, Комисијата одлучи вреднос-

та на поенот за 2015 година да изнесува 453,4583 де-

нари. 

Вредноста на поенот утврдена во оваа висина, ќе се 

применува при пресметување на годишниот надомес-

ток за 2015 година, со кој ќе биде задолжен секој дава-

тел на поштенски услуги на годишна основа, во износ 

утврден со решение од директорот на Агенцијата за 

пошти.  

Поради сето напред наведено, Комисијата одлучи 

како во диспозитивот на оваа одлука, а  согласно член 

28 став 7 од Законот за поштенските услуги.  

Оваа одлука е составен дел на Годишната програма 

за работа на Агенцијата за пошти за 2015 година.  

 

Бр. 09- 24/10 Агенција за пошти 

12 јануари 2015 година Комисија 

Скопје Претседател, 

 Љупчо Мешков, с.р. 



 Стр. 192 - Бр. 47                                                                                        24 март 2015 
 

 
        
   
                    
                     
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  

 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.  
Цената на овој број е 280 денари. 

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

