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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
918. 

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за пожар-
никарството („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16) и 
член 10 од Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 
192/15), а во врска со член 44 став 2 од Законот за фи-
нансирање на единиците на локалната самоуправа и 
член 22 став 1 точка 11 од Законот за локалната само-
управа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13.3.2018 година, донесе 

 
У  Р  Е  Д  Б  А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НА-
МЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ПЛАТИ И ДОДАТОЦИ 
НА ПЛАТИ ЗА ВРАБОТЕНИТE ВО ТЕРИТОРИ-
ЈАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА  2018 

ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологијата за 

распределба на наменски дотации за плати и додатоци 
на плати за вработенитe во територијалните противпо-
жарни единици (во натамошниот текст: ТППЕ) за 2018 
година, по општини. 

 
Члeн 2 

Средствата за плати и додатоци на плати за врабо-
тените во ТППЕ се утврдуваат во Буџетот на Републи-
ка Македонија за 2018 година, во раздел 06001 – Ми-
нистерство за внатрешни работи, Програма A – Децен-
трализација, Потпрограма А2 – Пренесување на над-
лежности на единиците на локалната самоуправа. 

 
Член 3 

Средствата од членот 2 од оваа уредба се распреде-
луваат по општини, согласно следните критериуми: 

- број на вработени во ТППЕ согласно бројот на 
склучени спогодби за преземање во надлежност на 
Градот Скопје и општините и 

- износ на основни плати и додатоци на плати по 
вработен во ТППЕ, согласно закон. 

 
Член 4 

Распределбата на средствата од членот 2 од оваа 
уредба по општини, се врши преку Министерството за 
внатрешни работи. 

 
Член 5 

Остатокот од средствата по исплатени плати и до-
датоци на плати за вработените во ТППЕ на месечно 
ниво, се пренесува во наредниот месец. 

     
Член 6 

Остатокот од средствата по исплатени плати и до-
датоци на плати за вработените во ТППЕ на 31.12.2018 
година, Министерството за финансии го враќа во Буџе-
тот на Република Македонија. 

 
Член 7 

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

 
Бр. 44-2322/1 Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.   

919. 
Врз основа на член 19 и член 20, став 1 од Законот 

за државното правобранителство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.87/2007 и 104/2015), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
13 март 2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се огласува именување на државен правобрани-

тел на Република Македонија.  
2. За државен правобранител на Република Македо-

нија, може да биде именувано лице кое ги исполнува 
следниве услови:  

- да е државјанин на Република Македонија,  
- да е дипломиран правник со работно искуство на 

правни работи најмалку осум години по положен пра-
восуден испит и  

- да ужива углед за вршење на функцијата. 
3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во член 20, став 1 од Законот за 
државното правобранителство пријавата со потребните 
документи во оригинал или копија заверена на нотар, 
да ги поднесат до архивата на Владата на Република 
Македонија,  или по пошта на адреса: Влада на Репуб-
лика Македонија Бул. „Илинден“ бр.2, 1000 Скопје со 
назнака: „За Оглас за именување државен правобрани-
тел на Република Македонија“, во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во дневните весници „Сло-
боден печат“, „Нова Македонија“ и „Коха“. 

4. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на 
Република Македонија“ и во дневните весници „Сло-
боден печат“, „Нова Македонија“ и „Коха“. 

 
Бр. 24-3153/1 Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________                 

920. 
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б2-ГО-
ЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ  (ПРОДАЖЕН САЛОН)  

КО ДЕБРЕШЕ, ОПШТИНА ГОСТИВАР 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Б2-големи трговски еди-
ници (продажен салон) КО Дебреше, Општина Гостивар. 
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Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 2379 м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-732/1 Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

921. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 
година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-
ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГА-
ДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА  КО  ТЕТОВО - ВОН -  Г.Р.,  

ОПШТИНА ТЕТОВО 
   

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија КО Тетово-вон- г.р., Општина Тетово. 

 
Член 2 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

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

 
Бр. 44-746/1     Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

922. 
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана 13.3.2018 го-
дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКA ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А1-ДО-

МУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ КО ТРИ ЧЕШМИ  

- ВОН Г.Р. ОПШТИНА ШТИП 
 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичкa планска документација за 
изградба на објекти со намена А1-домување во станбе-
ни куќи КО Три чешми-вон г.р., Општина Штип.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 46664 м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-910/1 Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

923. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 

година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ЗАЕДНИЧКИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ГРАНИ-
ЧЕН ПРЕМИН СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ ТА-
БАНОВЦЕ ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  КО ТАБАНОВЦЕ, ОПШТИНА  

КУМАНОВО 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Државна урбанистичка планска документација за 
изградба на заеднички железнички граничен премин  
со придружни содржини Табановце помеѓу Република 
Македонија и Република Србија КО Табановце, Оп-
штина Куманово. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 3169 м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 44-913/1     Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

924. 
Врз основа на член 11, точка 6 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, 25/15, 61/15 и 39/16), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 13.3.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА 
НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ 
НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА  БЕРЗАНСКО  РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА  

СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на висината на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на вработените во Јавното 
претпријатие за берзанско работење АГРО – БЕРЗА 
Скопје за 2018 година, бр.0202-96/2 од 6.3.2018 година, 
донесена од Управниот одбор на ова јавно претприја-
тие, на седницата одржана на 6.3.2018 година. 

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

 
Бр. 44-1349/1 Претседател на Владата 

13 март 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

925. 
Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 13.3.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

„МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваa одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македони-
јапат“ – Скопје и тоа: 

- Еуродизел БС гориво ...............    100.000 литри 
- Екстра лесно масло ЕЛ-1 .........    100.000 литри 
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на Jавното претпријатие „Македонијапат“ – 
Скопје за извршување на основните работи од тековно, 
инвестиционо и зимско одржување на патишта, плани-
рани со Годишната програма за одржување и заштита 
на државните патишта за 2018 година, со Јавното прет-
пријатие за државни патишта. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

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

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-1538/1 Претседател на Владата 

13 март 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
926. 

Врз основа на член 50 став (3) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 13.3. 
2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.КЛИ-
МЕШТАНИ“, ОПШТИНА ДЕБАРЦА И  ОПШТИНА  

СТРУГА 
 
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на 

минерална суровина – варовник на локалитетот „с.Кли-
мештани”, Општина Дебарца и Општина Струга, доде-
лена со Договор за концесија за експлоатација на мине-
рална суровина – варовник на локалитетот „с.Климеш-
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тани”, Општина Дебарца и Општина Струга бр.24-
5702/1 од 13.11.2014 година на Друштво за производ-
ство, градежништво и трговија ЛОТЕ Охрид ДООЕЛ 
престанува да важи заради отворање на стечајна поста-
пка над концесионерот со Решение Ст. бр. 18/16 од 
8.2.2017 година, донесено од страна на Основниот суд 
во Охрид. 

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

 
Бр. 44-1760/1     Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

927. 
Врз основа на член 22-з став (4) од Законот за тех-

нолошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 
139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 
173/15, 192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 13.3.2018 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НЕПОСРЕДЕН КУПУВАЧ 
И ВРЕДНОСТ НА ОБЈЕКТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука како непосреден купувач за склучу-
вање на договор за купопродажба на недвижен имот во 
КО Косел во индустриска зона Косел се определува 
Друштвото за производство и трговија Костал Македо-
нија ДООЕЛ Охрид кој како закупопримач склучил 
Договор за закуп ОДУ бр.545/16 од 7.12.2016 година за 
недвижен имот за кој согласно член 22-з став (1) од За-
конот за технолошки индустриски развојни зони до 
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони 
поднел писмено барање за остварување на првенствено 
право на купување бр.03-2661 од 14.12.2017 година. 

 
Член 2 

Недвижностите кои се предмет на купување од 
член 1 на оваа одлука се следните: 

- зграда/друг објект број 1, влез 1 кат ПР бр.1, лоци-
ран на катастарска парцела КП бр.821, дел 2, на место 
викано „Амбарджица”, намена на зграда и други објек-
ти Г2-5, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 
со внатрешна површина од 8721 м2,  

- зграда/друг објект број 1, влез 2 кат К бр.1, лоци-
ран на катастарска парцела КП бр.821 дел 2 на место 
викано „Амбарджица”, намена на зграда и други објек-
ти Г2-5, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 
со внатрешна површина од 705 м2,  

- зграда/друг објект број 1, влез 2 кат ПР бр.1, лоци-
ран на катастарска парцела КП бр.821 дел 2 на место 
викано „Амбарджица”, намена на зграда и други објек-
ти Г2-5, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 
со внатрешна површина од 582 м2,  

- зграда/друг објект број 1, влез 3 кат К бр.1, лоци-
ран на катастарска парцела КП бр.821 дел 2 на место 
викано „Амбарджица”, намена на зграда и други објек-
ти Г2-5, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 
со внатрешна површина од 651 м2,  

- зграда/друг објект број 1, влез 3 кат ПР бр.1, лоци-

ран на катастарска парцела КП бр.821 дел 2 на место 

викано „Амбарджица”, намена на зграда и други објек-

ти Г2-5, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП 

со внатрешна површина од 18 м2,  

- зграда/друг објект број 1, влез 3 кат ПР бр.1, лоци-

ран на катастарска парцела КП бр.821 дел 2 на место 

викано „Амбарджица”, намена на зграда и други објек-

ти Г2-5, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП 

со внатрешна површина од 739 м2, 

сите запишани во Имотен лист бр.1101 во КО Ко-

сел, сопственост на Република Македонија. 

- зграда/друг објект број 32, влез 1 кат ПР бр.1, ло-

циран на катастарска парцела, КП бр.821 дел 2 на мес-

то викано „Амбарджица”, намена на зграда и други об-

јекти Е-25, намена на посебен/заеднички дел од зграда 

П со внатрешна површина од 70 м2,  

- зграда/друг објект број 34, влез 1 кат ПР бр.1 ло-

циран на катастарска парцела, КП бр.821 дел 2 на мес-

то викано „Амбарджица”, намена на зграда и други об-

јекти Г2 - 1 намена на посебен/заеднички дел од зграда 

ДПД со внатрешна површина од 1844 м2, 

- зграда/друг објект број 40, влез 1 кат ПР бр.1, ло-

циран на катастарска парцела, КП бр.821 дел 2 на мес-

то викано „Амбарджица”, намена на зграда и други об-

јекти Г2-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 

ДП со внатрешна површина од 421 м2 

сите запишани во Имотен лист бр.1103 во КО Ко-

сел, и 

- зграда/друг објект број 41, влез 1 кат ПР бр.1, ло-

циран на катастарска парцела КП бр.821, дел 2 на мес-

то викано „Амбарджица”, намена на зграда и други об-

јекти Г2-1 намена на посебен/заеднички дел од зграда 

ДП со внатрешна површина од 19 м2 

- зграда/друг објект број 41, влез 1 кат ПР бр.1, ло-

циран на катастарска парцела КП бр.821, дел 2 на мес-

то викано „Амбарджица”, намена на зграда и други об-

јекти Г2-1 намена на посебен/заеднички дел од зграда 

ДП со внатрешна површина од 22 м2 и  

- зграда/друг објект број 41, влез 1 кат ПР бр.1, ло-

циран на катастарска парцела КП бр.821, дел 2 на мес-

то викано „Амбарджица”, намена на зграда и други об-

јекти Г2-1 намена на посебен/заеднички дел од зграда 

ДП со внатрешна површина од 66 м2, 

сите запишани во Имотен лист бр.1102 во КО Ко-

сел, сопственост на Република Македонија. 

 

Член 3 

Вредноста на недвижностите од член 2 на оваа од-

лука е утврдената почетна процена при издавање во за-

куп на недвижностите согласно наодот и мислењето на 

Бирото за судски вештачења Скопје број СВ 5 181-2016 

од 2.11.2016 година и истата изнесува 127.222.454,50 

денари. 

  

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 44-1788/1 Претседател на Владата 

13 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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928. 
Врз основа на член 22-з став (4) од Законот за тех-

нолошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 
139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 
173/15, 192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 13.3.2018 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НЕПОСРЕДЕН КУПУВАЧ 
И ВРЕДНОСТ НА ОБЈЕКТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука како непосреден купувач за склучу-
вање на договор за купопродажба на недвижен имот во 
КО Косел во индустриска зона Косел се определува 
Друштвото за производство и трговија Костал Македо-
нија ДООЕЛ Охрид кој како закупопримач склучил 
Договор за закуп ОДУ бр.565/15 од 17.11.2015 година 
и Анекс на договор за закуп ОДУ бр.80/16 од 25.2.2016 
година за недвижен имот за кој согласно член 22-з став 
(1) од Законот за технолошки индустриски развојни зо-
ни до Дирекцијата за технолошки индустриски развој-
ни зони  поднел писмено барање за остварување на 
првенствено право на купување бр. 03-2661 од 
14.12.2017 година. 

 
Член 2 

Недвижностите кои се предмет на купување од 
член 1 на оваа одлука се следните:  

- зграда/друг објект број 8, влез 1, кат К1, лоциран 
на катастарска парцела КП бр.821, дел 2, на место ви-
кано „Амбарджица”, намена на зграда и други објекти 
Б1-17, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДПД, со внатрешна површина од 735 м2; 

- зграда/друг објект број 8, влез 1, кат ПР, лоциран 
на катастарска парцела, КП бр. 821, дел 2, на место ви-
кано „Амбарджица”, намена на зграда и други објекти 
Б1-17, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДПД, со внатрешна површина од 4989 м2; 

- зграда/друг објект број 8, влез 1, кат ПР, лоциран 
на катастарска парцела, КП бр. 821, дел 2, на место ви-
кано „Амбарджица”, намена на зграда и други објекти 
Б1-17, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДПД, со внатрешна површина од 13 м2,  

сите запишани во Имотен лист бр.1076, во KO Ко-
сел, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 3 

Вредноста на недвижностите од член 2 на оваа од-
лука е утврдената почетна процена при издавање во за-
куп на недвижностите согласно наодот и мислењето на 
Бирото за судски вештачења Скопје број СВ 5 252-2015 
од 16.10.2015 година и истата изнесува 36.420.361,50 
денари. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 44-1788/2 Претседател на Владата 

13 март 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

929. 
Врз основа на член 47, став 2 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16)  и член 44 став 3 од За-
конот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИ-
РАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР. 42-
8258/1 ОД  29.9.2014 ГОДИНА НА РИБОЛОВНИОТ  

РЕВИР „ВАРДАР 3“ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот 

за давање концесија на риби за организирање на рекре-
ативен риболов бр. 42-8258/1 од 29.9.2014 година на 
риболовниот ревир „Вардар 3“, склучен помеѓу Влада-
та на Република Македонија како Концедент и Спорт-
ското риболовно друштво „Пена“ – Тетово, како 
Концесионер, поради тоа што концесионерот не ги 
спроведува мерките предвидени во риболовната ос-
нова, годишниот план и член 7 од Договорот за давање 
на концесија на риби за организирање на рекреативен 
риболов бр. 42-8258/1 од 29.9.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-1880/1     Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

930. 
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студен-

тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 13.3.2018 година, донесе  

   
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВ-
НИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ДОНЕ БОЖИНОВ”  

- ПРОБИШТИП 
 

Член  1 
Со оваа одлука на Државниот студентски дом ,,До-

не Божинов” - Пробиштип му се доделуват вкупно 
230.000,00 денари, од Буџетот на Република Македони-
ја за 2018 година, раздел 16001, програма 6, потпрогра-
ма 60, расходна ставка 464 – разни трансфери.     
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Член 2 

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 

за подмирување на трошоци за тековно работење во 

однос на режиски трошоци за потрошена електрична 

енергија и за потрошена вода и трошоци за комунална 

хигиена, а не можеле да се предвидат и планираат во 

буџетот на Државниот студентски дом „Доне Божи-

нов“ – Пробиштип. 

 

Член  3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-2048/1     Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

931. 

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

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на  13.3.2018 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА СО 

СРЕДНОТО ОПШТИНСКО  УЧИЛИШТЕ  „КОЧО  

РАЦИН“ - СВЕТИ НИКОЛЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште во државна 

сопственост со непосредна спогодба со  Средното оп-

штинско училиште “Кочо Рацин“ - Свети Николе на 

земјоделско земјиште со вкупна површина од 785203 

м2 на КПбр.119, место викан Герен Трло, катастарска 

култура  нива, катастарска класа 4, со површина од 

173846 м2 и  КПбр.128,  место викано Герен Трло, ка-

тастарска култура нива, катастарска класа 4, со пов-

ршина од 63933 м2, запишани во Имотен лист бр.8 за 

КО Пеширово; КПбр.190, место викано Пеширово, ка-

тастарска култура нива, катастарска класа 4, со пов-

ршина од 29498м2 , запишана во Имотен лист бр.48 за 

КО Пеширово; КПбр.189, место викано Герен  трло, 

катастарска култура нива, катастарска класа 4, со пов-

ршина од 19121 м2, запишана во Имотен лист бр.50 за 

КО Пеширово; КПбр.3578, место викано Аниште, ка-

тастарска култура нива, катастарска класа 5, со пов-

ршина од 170022 м2, КПбр.3748, место викано Медово, 

катастарска култура  нива, катастарска класа 4, со пов-

ршина од 9009 м2, КПбр.7767, место викано Медово, 

катастарска култура нива, катастарска класа, 5, со пов-

ршина од 32699 м2, КПбр.7767, место викано Медово, 

катастарска култура нива, катастарска класа  4, со пов-

ршина од 32699 м2, КПбр.7762, место викано Медово, 

катастарска култура нива, катастарска класа 4, со пов-

ршина од 43736 м2, КПбр.7762, место викано Медово, 

катастарска култура  нива, катастарска класа 3, со пов-

ршина од 21867 м2, КПбр.3750, место викано Медово, 

катастарска култура нива, катастарска класа 3, со пов-

ршина од 5998 м2, КПбр.7749, место викано Медово, 

катастарска култура нива, катастарска класа 4, со пов-

ршина од 64691 м2, КПбр.3600/1, место викано Герен 

Трло, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со 

површина од 109314 м2 и КПбр.3636, место викано Ге-

рен Трло, катастарска култура нива, катастарска класа 

4, со површина од 8770 м2 запишани во Имотен лист 

бр.797 за КО Свети Николе. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука  ќе го 

потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-2191/1 Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

932. 

Врз основа на член 40-а став (12) од Законот за ми-

нерални суровини („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

13.3.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ 

А3, ДЕЛНИЦА ШТИП-КОЧАНИ, ДЕЛ 1 ОД 0+000-

КМ 14+300 НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-

СОК И ЧАКАЛ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

ЗА ДРЖАВНИ  ПАТИШТА НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„КРУПИШТЕ“, ОПШТИНА КАРБИНЦИ 

 

1. На Јавното претпријатие за државни патишта се 

доделува концесија за експлоатација за изградба на Ек-

спресен пат А3, делница Штип-Кочани, дел 1 од 

0+000-км 14+300 на минералната суровина – песок и 

чакал на локалитетот „Крупиште“, Општина Карбинци, 

со површина на простор на концесија за експлоатација 

дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-

нии, а точките дефинирани со координати како е даде-

но во табелата, и тоа: 
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Точка Координата 

Y 

Координата 

 X 

Т-1 7 602 764 4 635 521 

Т-2 7 602 471 4 635 546 

Т-3 7 602 624 4 635 943 

Т-4 7 602 746 4 636 054 

Т-5 7 602 898 4 635 925 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

0,132932 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука е до 30.6.2019 година. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

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

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

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

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.                                                           

                               

Бр. 44-2455/1     Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

933. 

Врз основа на член 40-а став (12) од Законот за ми-

нерални суровини („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15,  39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

13.3.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕК-

СПРЕСЕН ПАТ А3, ДЕЛНИЦА ШТИП – КОЧАНИ, 

ДЕЛ 1 ОД КМ 0+000 – КМ 14+300 НА МИНЕРАЛНА 

СУРОВИНА – БАЗАЛТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-

ЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА НА ЛОКАЛИ-

ТЕТОТ „ЕЖЕВО БРДО“, ОПШТИНА КАРБИНЦИ 

 

1. На Јавното претпријатие за државни патишта се 

доделува концесија за експлоатација за потребите за 

изградба на експресен пат А3, делница Штип – Кочани, 

дел 1 од км 0+000 – км 14+300 на минерална суровина 

– базалт на локалитетот „Ежево брдо“, општина Кар-

бинци, со површина на простор на концесија за експло-

атација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 

прави линии, а точките дефинирани со координати ка-

ко е дадено во табелата, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

0.147496 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука е до 1.3.2019 година. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

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

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

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

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.         

 

Бр. 44-2468/1     Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

934. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост  („Службен 

весник на Република  Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 13.3.2018 година, до-

несе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА  МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна ус-

танова Меѓуопштински центар за социјална работа на 

Град Скопје му престанува користењето на движната 

ствар – патничко моторно возило марка Пежо 107, број 

на шасија VF3PNCFB4DR108754, број на мотор 

7640030, година на производство 2014, сила на мото-

рот 50 kw, работна зафатнина 998 и боја на каросерија 

бела/01, со регистарска ознака SK-1017-AL. 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Министерството за 

труд и социјална политика. 

 

Член 3 

Директорот на Јавната установа Меѓуопштински 

центар за социјална работа на Град Скопје склучува 

договор со министерот за труд и социјална политика, 

со кој се уредуваат  правата и обврските за движната 

ствар 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. 44-2525/1     Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

935. 

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-

бен весник на Република  Македонија„ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 го-

дина,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна ус-

танова Меѓуопштински центар за социјална работа на 

Град Скопје му престанува користењето на движната 

ствар – патничкото моторно возило марка Пежо 107, 

број на шасија VF3PNCFB4DR108969, тип на мотор 

1KR, број на мотор 7640989, година на производство 

2014, сила на моторот 50 kw, работна зафатнина 998 и 

боја на каросеријата бела/01 со регистарска ознака                  

SK-5499-AG. 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Министерството за 

труд и социјална политика. 

 

Член 3 

Директорот на Јавната установа Меѓуопштински 

центар за социјална работа на Град Скопје склучува 

договор со министерот за труд и социјална политика, 

со кој се уредуваат  правата и обврските за движната 

ствар 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. 44-2526/1     Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________                   

936. 

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република  Македонија” бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНА УСТАНО-

ВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за труд и социјална политика му престанува 

користењето на движната ствар – патничкото моторно 

возило марка Митсибуши Пајеро 2.8, број на шасија 

JMYHNV360HJ001042, тип на мотор CR9461, број на 

мотор CR9461, година на производство 1999, сила на 

моторот 71 kw, работна зафатнина 2835 и боја на каро-

серијата бела/01 со регистарска ознака SK-414-JA. 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната установа Ме-

ѓуопштински центар за социјална работа на град 

Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува 

договор со директорот на Јавната установа Меѓуоп-

штински центар за социјална работа на град Скопје, со 

кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 

од член 1 од 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. 44-2527/1 Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

937. 
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-
бен весник на Република  Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНА УСТАНО-
ВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за труд и социјална политика му престанува 
користењето на движната ствар – патничкото моторно 
возило марка Тојота Рав, број на шасија 
ЈТ172SC1100230542, број на мотор 3S2704152, година 
на производство 1999, сила на моторот 95 kw, работна 
зафатнина 1998 и боја на каросеријата металик сива 7E 
со регистарска ознака SK-4864-AC. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната установа Ме-
ѓуопштински центар за социјална работа на град 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува 
договор со директорот на Јавната установа Меѓуоп-
штински центар за социјална работа на град Скопје, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
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. 44-2529/1 Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

938. 
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-
бен весник на Република  Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНА УС-
ТАНОВА ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА 

И МЛАДИНЦИ – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за труд и социјална политика му престанува 
користењето на движната ствар – патничкото моторно 
возило марка Сеат Ибица, број на шасија VSSZZZ6KZ-
1RO57864, тип на мотор AKK, број на мотор 213794, 
година на производство 2000, сила на моторот 44 kw, 
работна зафатнина 1390 и боја на каросеријата металик 
темно сина/91 со регистарска ознака SK-594-SO. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната установа За-
вод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува 
договор со директорот на Јавната установа Завод за ре-
хабилитација на деца и младинци – Скопје, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар 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. 44-2548/1     Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________                      

939. 
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-
бен весник на Република  Македонија” бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.3.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНА УС-
ТАНОВА ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА 

И МЛАДИНЦИ – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за труд и социјална политика му престанува 
користењето на движната ствар – патничкото моторно 
возило марка Пежо 306 XRDT, број на шасија 
VF37EDHYE32540660, тип на мотор 10CULG, број на 
мотор 10CULG3010049, година на производство 1999, 
сила на моторот 66 kw, работна зафатнина 1905 и боја 
на каросеријата црвена/74 со регистарска ознака SK-
964-KF. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната  установа За-
вод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје. 
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Член 3 
Министерот за труд и социјална политика склучува 

договор со директорот на Јавната  установа Завод за 
рехабилитација на деца и младинци – Скопје, со кој се 
уредуваат  правата и обврските за движната ствар 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. 44-2549/1 Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

940. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 
година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г4-СТО-

ВАРИШТА КО РАКОТИНЦИ ОПШТИНА СОПИШТЕ  
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Рако-
тинци, Општина Сопиште. 

                    
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со површина од 18599 м2  ги има 
следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 44-727/1     Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

941. 

Врз основа на член 15, став (21) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

13.3.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-

ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ 

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

 

1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за за-

почнување на постапка за доделување на концесија за 

детални геолошки истражувања на минерална сурови-

на – песок и чакал на локалитетот „Клечовце 1“, Оп-

штина Куманово поднесена од Друштвото за производ-

ство, трговија и услуги „Дамјан 15 груп“ ДООЕЛ Ма-

рино, Илинден бр.24-2793/1 од 1.4.2016 година, бидеј-

ќи од Министерството за животна средина и просторно 

планирање – Управа за животна средина – Сектор за 

води е добиено негативно мислење бр.11-4204/5 од 

3.8.2016 година, затоа што предметниот локалитет се 

наоѓа во граници на предложено подрачје за заштита 

„Зубовце“, и една од граничните линии на локалитетот  

го пресекува речното корито на река Пчиња.  
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 44-8278/1-17     Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

942. 
Врз основа на член 43, став (14) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 
13.3.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-

СОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО, ТРАНСПОРТ, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ЕУРО-

БЕТОН ДООЕЛ ИЗВОЗ-УВОЗ С.ГРАД ДЕЛЧЕВО 

НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДУНИТЕ“ С.ТРАБОТИВИШТЕ,  

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 
 
1. На Друштвото за производство, транспорт, про-

мет и услуги Еуро-бетон ДООЕЛ извоз-увоз с.Град 
Делчево се доделува концесија за експлоатација на ми-

нерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Ду-
ните“ с.Тработивиште, Општина Делчево, со површина 
на простор на концесија за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелата и 
тоа: 
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2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  

0.004991 км2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

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

рот 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. 44-8291/1-17 Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

943. 

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

13.3.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕ-
РАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ Л&Л ЦОМПАНИ 
ДОО ГОСТИВАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.РЕЧАНЕ“,  

ОПШТИНА ГОСТИВАР 
 
1.  На Друштвото за производство, трговија и услу-

ги Л&Л ЦОМПАНИ ДОО Гостивар се доделува конце-
сија за експлоатација на минерална суровина – мине-
рална вода на локалитетот „с.Речане“, Општина Гости-
вар, со површина на простор на концесија за експлоа-
тација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со пра-
ви линии, а точките дефинирани со координати како е 
дадено во табелата и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 

P=0.007364km2. 

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. 
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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. 44-8294/1-17     Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

944. 

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

13.3.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕК-

СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА 

– ПОДЗЕМНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА НА ДРУГА ФЛАШИ-

РАНА ВОДА ОД ИЗВОРИ МЛ-ГАРИ ДОО ЕК-

СПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„ЗВИНЧИЦА“ С.ГАРИ, ОПШТИНА ДЕБАР 

 

1.  На Друштвото за производство и трговија на 

друга флаширана вода од извори МЛ-Гари ДОО ек-

спорт-импорт Скопје се доделува концесија за експлоа-

тација на минерална суровина – подземна вода на лока-

литетот „Звинчица“ с.Гари, Општина Дебар, со пов-

ршина на простор на концесија за експлоатација дефи-

ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 

точките дефинирани со координати како е дадено во 

табелата и тоа: 
 

Точка Координата 
Y 

Координата 
X 

Т-1 7472788 4597692 
Т-2 7472822 4597776 

Т-3 7472844 4597770 

Т-4 7472861 4597764 

Т-5 7472874 4597759 

Т-6 7472884 4597753 

Т-7 7472891 4597748 

Т-8 7472903 4597739 

Т-9 7472913 4597730 

Т-10 7472921 4597721 

Т-11 7472930 4597711 

Т-12 7472939 4597701 

Т-13 7472945 4597692 

Т-14 7472952 4597679 

Т-15 7472953 4597677 

Т-16 7472958 4597663 

Т-17 7472961 4597651 

Т-18 7472965 4597630 

Т-19 7472969 4597609 

Т-20 7472975 4597589 

Т-21 7472968 4597585 

Т-22 7472959 4597607 

Т-23 7472887 4597566 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

0.022222 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точ-

ка 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 надоместо-

кот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука 

ќе се определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точ-

ка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на 

Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, 

Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 

економија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.         

 

Бр. 44-8297/1-17     Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

945. 

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

налната инфраструктура на просторните податоци на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 38/14 и 106/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018 го-

дина, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ  

НА  НАЦИОНАЛНАТА  ИНФРАСТРУКТУРА  

НА ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ 

 

1. За членови на Советот на Националната инфрас-

труктура на просторни податоци се именуваат:  

1. м-р Миљазим Мустафа, државен советник во Ми-

нистерството за правда, 

2. Аленка Ѓорѓиева, раководител на сектор во Ми-

нистерството за одбрана, 

3. Јане Стојанов, началник на сектор во Министер-

ството за внатрешни работи, 

4. Ејуп Љатифи, раководител на сектор во Минис-

терството за економија, 

5. Кирил Георгиевски, раководител на сектор во 

Министерството за земјоделство, шумарство и водос-

топанство, 

6. Насер Муареми, помошник раководител на сек-

тор во Министерството за локална самоуправа,  

7. Елеонора Петрова, в.д директор на Управата за 

заштита на културното наследство - Министерство за 

култура, 

8. Маја Лазаревска, раководител на сектор во Ми-

нистерството за транспорт и врски, 

9. Неби Реџепи, помошник раководител на сектор 

во Министерството за животна средина и просторно 

планирање, 

10. Димитар Буковалов, раководител на сектор во 

Министерството за информатичко општество и адми-

нистрација, 

11. Хајрие Елези-Велиу, државен советник во Сек-

ретаријатот за спроведување на Рамковниот договор, 

12. Горан Киранџиски, раководител на одделение 

во Државниот завод за статистика, 

13. д-р Лидија Трпеноска-Симоновиќ, советник ко-

ординатор во Агенцијата за планирање на просторот, 

14. Марија Бошковска Јанковски, в.д. директор на 

Централниот регистар на Република Македонија, 

15. д-р Стевко Стефаноски, раководител на сектор 

во Центарот за управување со кризи, 

16. Никола Гаџовски, раководител на сектор во 

град Скопје, 

17. Љупка Илиевска Самарџиска, виш советник во 

Стопанската комора на Македонија, 

18. Александар Зарков, извршен директор на Соју-

зот на стопански комори на Македонија и  

19. Науаф Баара, в.д. директор на Геолошкиот завод 

на Република Македонија, 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за именување членови 

на Советот на Националната инфраструктура на прос-

торни податоци („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 144/14 и 177/16).  

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-1552/1 Претседател на Владата 

13 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

946. 
Врз основа на член 26 став (5) од Законот за желез-

ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 
130/14, 152/15, 31/16 и 178/16), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 13.3.2018  го-
дина, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА  

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2018 ГОДИНА 
 
1. Во Годишната програма за финансирање на же-

лезничката инфраструктура за 2018 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.21/18), во точката 
2, потточка 6 зборовите „1000 литри“ се заменуваат со 
зборовите „10 000 литри“. 

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

 
Бр. 44-1734/1 Претседател на Владата 

13 март 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________  
947. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 79/09, 36/11,  51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16 и 163/17), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 13.3.2018 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА НА ЛИЦА СО 
ПОПРЕЧЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА 

 
I. Општа одредба 

Со оваа програма се утврдуваат корисниците, мер-
ките, носителите, извршителите и обезбедените сред-
ства за персоналната асистенција на лица со попрече-
ност со цел да се придонесе за нивното независно и са-
мостојно живеење, активно и рамноправно учество во 
заедницата и во општеството во целина, односно ќе им 
се помогне  на лицата со попреченост во извршувањето 
на секојдневните лични и домашни активности, за 
учество во образованието и на пазарот на трудот и дру-
ги активности, кои лице без попреченост вообичаено 
би ги извршило без поддршка.  

 
II. Корисници 

Корисници на оваа програма се лица со потешка 
или најтешка телесна попреченост и потполно слепи 
лица, кои:  

1) се државјани на Република Македонија со по-
стојано живеалиште или престојувалиште  во држа-
вата; 

2) се на возраст од 18 до  64 години; 
3) поради попреченоста не можат да ги извршуваат 

или имаат потешкотии во извршувањето на секојднев-
ните активности поврзани со независен личен и семеен 
живот и активно вклучување во општеството, образов-
ниот процес или на пазарот на трудот; 



 Стр. 16 - Бр. 48                                                                                          19 март 2018 
 

4) живеат или сакаат да живеат во независно или за-

едничко домаќинство надвор од институциите за це-

лодневна институционална заштита;  

5) имаат способност самостојно да донесуваат од-

луки за идентификација и за задоволување на потреби-

те и за давање насоки за активностите на персоналниот 

асистент и 

6) имаат потреба од асистенција во извршувањето 

на секојдневните активности во времетраење од нај-

малку 20 часа неделно. 

 

III. Мерки 

Корисникот ја користи услугата персонална асис-

тенција најмногу во времетраење до 80 работни часови 

месечно. Временскиот распоред на користење на услу-

гата во текот на месецот се одредува од корисникот, во 

договор со персоналниот асистент и центарот за соци-

јална работа. 

Надоместокот за услугата персонална асистенција 

ќе се исплаќа на месечна основа. 

Висината на надоместокот за давање на услугата 

персонална асистенција ќе  зависи од бројот на часови 

на асистенција, при што цената за еден час изнесува 

200 дeнари. 

Патните трошоци за персоналните асистенти ќе би-

дат надоместени преку обезбедување на средства за на-

бавка на месечен билет за јавен градски превоз или 

средства во висина на месечен билет за јавен превоз од 

најблиската општина во општините каде не постои ја-

вен превоз. 

Исплатата на средствата ќе се врши врз основа на 

месечен извештај во кој ќе бидат пресметани и вкупни-

от број на часови испорачана асистенција по корисник, 

кој здружението го доставува до Центарот за социјална 

работа, најдоцна  до 5-ти во месецот за претходниот 

месец за секој корисник поединечно. Исплатата на 

средствата ќе биде извршена најдоцна до крајот на  ме-

сецот за претходниот месец.   

 

ОПИС НА МЕРКАТА 

 

1. Начин на користење на услугата за персонална 

асистенција 

 Услугата персонална асистенција може да биде 

обезбедена во домот, работното место, заедницата во 

која живее корисникот, или во институција каде што 

корисникот се  стекнува со високо или неформално об-

разование или каде што добива професионална рехаби-

литација. 

Персоналната асистенција се обезбедува на начин 

на кој на корисникот совесно, професионално и со по-

читување на неговата личност и достоинство му се 

обезбедува: 

- да се оспособи за вклучување во социјалната сре-

дина преку соодветна поддршка; 

- да има одговорност и контрола над својот живот; 

- да има право да направи избор како ќе живее во 

својата заедница; 

- да има исти можности како и другите луѓе и 

- да има еднакво право за учество и придонес во 

економскиот и социјалниот живот во општеството.  

Услугата персонална асистенција опфаќа: 

а) помагање, помош и поддршка во домот на корис-

никот; 

б) помош и поддршка на работното место, во висо-

кообразовниот процес, во неформалното образование 

или во професионалната рехабилитација; 

в) помош и поддршка во заедницата. 

За обезбедување на услугата персоналниот асистент 

поседува сертификат за завршена обука за стекнување 

со вештини, верифицирана од ЈУ Центар за образова-

ние на возрасни.  

 

2. Остварување  на услугата 

Корисниците може да поднесат барање за обезбеду-

вање на услугата за персонална асистенција од 1 април 

2018 година до 31 декември 2018 година, до месно над-

лежниот центар за социјална работа,  според местото 

на живеење на корисникот. 

Кон барањето корисниците доставуваат  наод и 

мислење за видот и степенот на попреченоста. 

 Од страна на центарот за социјална работа се ут-

врдува бројот на часови за персонална асистенција и 

давателот на услугата  во договор со корисникот на ус-

лугата. 

 

IV. Носители 

Носител на оваа програма е Министерството за 

труд и социјална политика.  

Министерството за труд и социјална политика го 

следи извршувањето  на програмата за спроведувањето 

на услугата персонална асистенција во 2018 година, за-

ради планирање на проширување на опфатот и достап-

носта на услугата во наредниот период.  

 

V. Извршители 

Извршители на оваа програма се ЈУ Центри за со-

цијална работа во Битола, Струга, Куманово, Неготино, 

Гостивар, Струмица и градот Скопје, Заводот за соци-

јални дејности и здруженијата кои имаат добиено сог-

ласност  од министерот за труд и социјална политика 

за давање услуги од социјалната заштита .  

Од страна на Заводот за социјални дејности на се-

кои шест месеци до Министерството за труд и социјал-

на политика се доставуваат извештаи од извршената 

евалуација на давањето на услугата од страна на дава-

телите на услугата. 

 

VI. Начин на исплата на средствата 

Министерството за труд и социјална политика ме-

сечно ги распределува средствата до центрите за соци-

јална работа согласно месечните извештаи за реализа-

ција на услугата персонална асистенција, а центарот за 

социјална работа врши исплата до давателот на услу-

гата. 

 

VII. Обезбедени средства 

Средствата за реализација на оваа програмата се 

обезбедени од  Буџетот на Министерството за труд и 

социјална политика за 2018 година во износ од 

17.500.000 денари, на Раздел 15001, Потпрограма 50, 

ставка 463.  
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VIII. Завршна одредба 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 44-3027/2     Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

948. 
Врз основа на член 42 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2018 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
196/17) и член 150-г став (1) од Законот за здравствена-
та заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 
37/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 13.3.2018 година, донесе 

     
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕ-
ДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ И ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ 
НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУПСПЕЦИ-
ЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ 
И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕ-
НИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, 
ДРУГИ  ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ ЗА 

2018 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за едукација на лекари и ме-

дицински персонал и за кофинансирање на специјали-
зација, односно супспецијализација на здравствените 
работници и здравствените соработници вработени во 
приватни здравствени установи, други правни лица и 
невработени за 2018 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 17/18), во делот „2. ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, во ставот 1 по алинеја-
та 7 се додава нова алинеја 8, која гласи: 

„- трошоци за ангажирање на  квартално ниво на 
најмногу двајца странски доктори од областа на орто-
педија, трауматологија и невромониторинг за надомес-
ток за  едукации/практична работа/тренинзи/обука, кои 
ќе се исплаќаат квартално по  доставена фактура, из-
вештаи и изјава за спроведени едукации/практична ра-
бота/тренинзи/обука од страна на ЈЗУ Универзитетска 
клиника за  трауматологија, ортопедија, анестезија, ре-
анимација, интензивни лекување и ургентен центар-
Скопје, до Министерството за здравство, во вкупен го-
дишен износ  до  1.600.000,00 денари,“ 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„За спроведување на оваа програма се грижи  Ми-

нистерството за здравство.“ 
Ставот 2 станува став 3. 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 44-3083/1     Заменик на претседателот 

13 март 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

949. 

Врз основа на член 53 од Законот за заштита на де-

цата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

23/13, 12/14, 44/14,  144/14, 10/15, 25/15,  150/15, 

192/15, 27/16, 163/17 и 21/18), министерот за труд и со-

цијална политика, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ, КРИ-

ТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ 

НА ПРАВОТО НА ПАРТИЦИПАЦИЈА ВО ТРО-

ШОЦИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ, 

ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ДЕЦА ВО  ЈАВНИТЕ 

УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА 

 

Член 1 

Во Правилникот за поблиските услови, критериу-

мите и начинот на остварување на правото на партици-

пација во трошоците за згрижување, воспитание, од-

мор и рекреација на деца во јавните установи за деца 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

19/14), во член 3 по ставот (1) се додава нов став (2), 

кој гласи: 

„(2) Правото на партиципација во јавна установа за 

деца - детска градинка се остварува за дете од семеј-

ство на  самохран родител (aко еден од родителите е 

починат или не е познат или му е одземено родител-

ското право или ако од други причини едниот родител 

е спречен да го врши родителското право), со плата и 

други месечни приходи во износ до минималната  пла-

та  утврдена со  закон.“  

Во ставот (2), кој станува став (3), во воведната ре-

ченица по зборот „партиципација“ се додаваат зборо-

вите „од став (1) на овој член“. 

Алинејата 2 се менува и гласи: 

„- фотокопија од извод на матичната книга на роде-

ни на детето (оригиналот се доставува на увид),“ 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 

„(4) Подносителот на барање – родител за оствару-

вање на правото на партиципација од став (2) на овој 

член,  приложува:  

- лична карта на подносителот на барањето  на 

увид, 

- фотокопија од извод на матична книга на родени 

на детето (оригиналот се доставува на увид), 

- фотокопија од извод на матична книга на родени 

на родителот подносител на барање не постар од шест 

месеци- за разведен брак /вдовец-вдовица (оригиналот 

се доставува на увид),  

- доказ дека едниот родител е починат,  фотокопија 

од извод на матична книга на умрени  (оригиналот се 

доставува на увид)- за вдовец-вдовица,   

- доказ од надлежен суд дека на другиот родител му 

е одземено родителското право, 

- доказ за исплатена нето плата на родителот во по-

следните три месеци пред поднесување на барањето-од 

работодавецот,  
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- за родител корисник на пензија, доказ за пензија 

(решение од Фондот на пензиското  и инвалидското 

осигурување на Македонија), 

- за родител корисник на  паричен надоместок за 

невработени лица (доказ од Агенција за вработување 

на Република Македонија), 

- за родител корисник на постојана парична помош 

(решение од надлежниот центар за социјални работи), 

-   за родител корисник на социјална парична по-

мош (решение од надлежниот центар за социјални ра-

боти), 

 -  за родител корисник на стипендија (доказ за при-

мена стипендија во последните три месеци пред подне-

сување на барањето) , 

  - за родител корисник на алиментација (доказ за 

примена алиментација во последните три месеци пред 

поднесување на барањето), 

- доказ за остварени приходи  на родителот во прет-

ходната година  од Управата за јавни приходи.“ 

 

Член 2 

Во членот 4 по ставот (2) се додава нов став (3), кој 

гласи: 

„(3) Висината на партиципацијата од член 3 став (2) 

од овој правилник, се утврдува само за вкупниот број 

на денови на детето поминати во установата, согласно 

евиденцијата од книгата за присуство на деца и изнесу-

ва 100% од цената на услугата по дете што ја плаќа родите-

лот.“ 

     

Член 3 

Во членот 7 пред зборот „Правото“ се додава  бро-

јот„ (1) “, а по зборот „деца“ се додаваат зборовите „од 

член 3 став (1) од овој правилник“. 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 

„(2) Правото на партиципација за дете кое е згриже-

но во јавна установа за деца од членот 3 став (2) од 

овој правилник, се остварува се додека се исполнети 

условите од членот 3 став (2) од овој правилник, за што 

родителот најдоцна 15 дена пред истекот на периодот 

од шест месеци треба да  достави ново барање за про-

должување на правото  со документацијата од член 3 

став (4) од овој правилник, во прилог.“ 

 

Член 4 

Во членот 8 во ставот (2) по зборот „партиципа-

ција“ се додаваат зборовите „од член 3 став (1) од овој 

правилник“, а по зборовите „член 7“ се додаваат зборо-

вите „став (1)“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„ (3) Ако настане промена во условите кои биле ос-

нов за  остварување на правото  на партиципација од 

член 3 став (2) од овој правилник, родителот треба 

писмено најдоцна 15 дена од денот на настанување на 

промената да ја извести јавната установа за деца-детска 

градинка, а правото ќе престане од денот на настанува-

ње на промената.“ 

 

Член 5 

Во член 9 во  ставот (1) точката на крајот од рече-

ницата се брише и се додаваат зборовите „од член  3 

став (1) од овој правилник.“. 

По ставот (1) се додава нов став (2),  кој гласи: 
„(2) Од страна на јавната  установа за деца - детска 

градинка најдоцна до 5-ти во месецот до основачот-оп-
штината се доставува извештај за оствареното право на 
партиципација од член 3 став (2)  од овој правилник за 
претходниот месец со податоци за вкупниот број на де-
ца заради  кои е остварено  правото на партиципација  

за обезбедување на потребните средства“ . 
Ставот (2) станува став (3). 
Во ставот (3) кој станува став (4), зборовите „став 

(2)“ се заменуваат со зборовите „став (3)“.  
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 11-3860/1  

19 март  2018 година                                     Министер, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

950. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член  22, алинеjа 5 од Зако-

нот за енергетика  („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 

136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 

215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за ак-

цизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 

52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 

88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 

98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 

23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на 

додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 

59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 

45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 

133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 

112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), 

Законот за животната средина („Службен весник на 

РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 

48/10, 124/10, 51/11, 123/12,  93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 

129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата за начинот на ут-

врдување, пресметување и уплатување на надоместо-

кот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-

вати што се плаќаат при увоз и/или производство на 

нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 

138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 

19.03.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 
нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 29,065 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 30,560 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 29,217 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 28,623 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 22,130 

 

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те за одделни нафтени деривати така што: 

 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

  

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 65,50 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 67,50 

   

б) Дизел гориво                                                                                                     ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 57,50 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 46,00 

 

г) Мазут 

  

ден/кг 

- М-1 НС до 27,636 

 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-

вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 

ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 

ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 

0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080 

 

б) Дизел гориво 

  

ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,050 

 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890 

 

б) Дизел гориво 

  

ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,740 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21,773 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,973 

 

б) Дизел гориво 

  

ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 15,482 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 6,320 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 20.03.2018 
година и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02-645/1  

19 март 2018 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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