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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1379. 

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Ре-

публика Северна Македонија и  членовите 118 став (5) 

и 119 став (1) од Деловникот на Собранието на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 27 мај 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА 

КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 

на претседателите, членови и нивни заменици на коми-

сиите на Собранието на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија" број 

66/17, 73/17, 84/17, 89/17, 122/17, 160/17, 20/18, 41/18, 

191/18 и 19/19), во точката I. во  потточка 1. Законо-

давно-правна комисија под в) за членови: во точката 9) 

зборовите: „Нада Ципушева“ се заменуваат со зборо-

вите: „Весна Дамчевска Илиевска“. 

Во потточка 2. Комисија за политички систем и од-

носи меѓу заедниците под г) за заменици на членовите: 

во точката 10) зборовите: „Крсто Јовановски“ се заме-

нуваат со зборовите: „Магдалена Манаскова“. 

Во потточка 5. Комисија за одбрана и безбедност 

под в) за членови: во точката 8) зборовите: „Борис 

Змејковски“ се заменуваат со зборовите: „Нада Ципу-

шева“. Под г) за заменици на членовите: во точката 9) 

зборовите: „Нада Ципушева“ се заменуваат со зборо-

вите: „Борис Змејковски“. 

Во потточка 7. Комисија за европски прашања под 

г) за заменици на членовите: во точката 11) зборовите: 

„Васил Пишев“ се заменуваат со зборовите: „Слаѓана 

Митовска“. 

Во потточка 9. Комисија за надзор над работата на 

Управата за безбедност и контраразузнавање и на 

Агенцијата за разузнавање под б) за заменик на претсе-

дателот зборовите: „Драган Данев“ се заменуваат со 

зборовите: „Невенка Стаменковска“. 

Во потточка 10. зборовите: „Комисија за надзор над 

спроведувањето на посебната истражна мерка следење 

на комуникациите од страна на Министерството за 

внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, 

Царинската управа и Министерството за одбрана“ се 

заменуваат со зборовите: „Комисија за надзор над 

спроведување на мерките за следење на комуникаци-

ите. 

Под в) за членови во точката 4) зборовите: „Лилјана 

Затуроска“ се заменуваат со зборовите: „Трајчо Дим-

ков“. Под г) за заменици на членовите: во точката 1) 

зборовите: „Трајчо Димков“ се заменуваат со зборо-

вите: „Лилјана Затуроска“. 

Во потточка 11. Комисија за финансирање и буџет 
под в) за членови: во точката 11) зборовите: „Никола Ми-
цевски“ се заменуваат со зборовите: „Зоран Илиоски“, а 
во точката 12) зборовите: „Васил Пишев“ се заменуваат 
со зборовите: „Дафина Стојаноска“. Под г) за заменици на 
членовите: во точката 10) зборовите: „Зоран Илиоски“ се 
заменуваат со зборовите: „Никола Мицевски“.   

Во потточка 13. Комисија за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство под в) за членови: во точката 
10) зборовите: „Жаклина Пешевска“ се заменуваат со 
зборовите: „Павлинче Честојнова". Под г) за заменици 
на членовите: во точката 9) зборовите: „Павлинче Чес-
тојнова“ се заменуваат со зборовите: „Трајчо Димков“.  

Во потточка 17. Комисија за труд и социјална поли-
тика под г) за заменици на членовите: во точката 9) 
зборовите: „Лилјана Кузмановска“ се заменуваат со 
зборовите: „Весна Дамчевска - Илиевска“. 

Во потточка 18. Комисија за локална самоуправа 
под в) за членови: во точката 7. зборовите: „Весна Дам-
чевска Илиевска“ се заменуваат со зборовите: „Нада 
Ципушева“. Под г) за заменици на членовите: во точка-
та 8) зборовите: „Магдалена Манаскова“ се заменуваат 
со зборовите: „Крсто Јовановски“.  

Во потточка 19. Комисија за еднакви можности на 
жените и мажите под г) за заменици на членовите: во 
точката 7. зборовите: „Лилјана Затуроска“ се заменува-
ат со зборовите: „Жаклина Пешевска“. 

II. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-3104/1 Претседател на Собранието 
27 мај 2019 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Talat Xhaferi, с.р. 

__________ 

1380. 
Врз основа на членот 48, ставови 2 и 3 од Законот 

за следење на комуникациите („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 71/18), Собранието на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата одржана на 
27 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА  
ГРАЃАНСКИ НАДЗОР 

 
I. За членови на Советот за граѓански надзор се из-

бираат: 
1. Дијана Тоска, основач на здружението „My Life” 

– Македонија, се избира како претставник на здруже-
ние од областа на заштитата на човековите права, без-
бедноста и одбраната,  

2. Арјета Цека Жаку, дипломирана по компјутерски 
науки од Тетово, се избира како експерт, 

3. Марија Златанова-Коцева, дипломиран правник 
од Кочани, се избира како експерт. 

 
 II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-3105/1 Претседател на Собранието 
27 мај 2019 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Talat Xhaferi, с.р. 
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1381. 
Врз основа на членот 11 од Законот за државната 

статистика („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 54/1997, 21/2007, 51/11, 42/14, 192/15, 27/16, 
83/18 и 220/18) Собранието на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 27 мај 2019 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СТАТИСТИКА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. Се разрешуваат досегашниот претседател и чле-

новите на Советот за статистика на Република Македо-
нија и тоа: 

a) претседател 
- проф. д-р Благоја Маркоски и 
б)  членови: 
- Линдита Јашари, 
- Благоја Ташманов, 
- м-р Маја Андеевска, 
- Ванчо Стојанов, 
- Енвер Пајазити, 
- Даниела Стојанова, 
- Ристо Ставревски, 
- Весна Буцевска, 
- Аница Драговиќ, 
- Горан Јовановски и 

- Беким Меџити. 
  
II. За претседател и членови на Советот за статисти-

ка на Република Македонија се имeнуваaт: 
а)  за претседател 
- проф. д-р Благоја Маркоски, професор на Инсти-

тутот за географија на Природно -  математичкиот фа-
култет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" - 

Скопје. 
б) за членови: 
- Линдита Ахмед Јашари, државен советник за по-

литички систем во Собранието на Република Северна 
Македонија, 

- Билјана Миноска, помошник раководител на Сек-
тор за трезор во Министерството за финансии, 

- д-р Султанија Бојчева-Терзијан, директор на Ди-
рекцијата за статистика во Народна банка на Република 
Северна Македонија, 

- Борјанчо Мицевски, градоначалник на општина 
Крива Паланка, 

- Фатмир Дехари, градоначалник на општина Ки-
чево, 

- Софче Јовановска, специјален советник и шеф на 
кабинет на заменик претседателот на Владата задолжен 
за економски прашања и координација на економските 
ресори, на предлог на Економскиот социјален совет, 

- Јасмина Чаушоска, соработник во Македонски 
центар за меѓународна соработка, 

-  Михајло Донев, соработник во Дирекција во Сто-

панска комора на Македонија, 
- Марика Јовановска, раководител на сектор за на-

бавки во Титан, на предлог на Сојуз на стопанските ко-
мори на Македонија, 

- Дриљон Исеини, извршен директор на Стопанска 
комора на Северо-западна Македонија, 

- проф. д-р Весна Буцевска, професор на Економ-
скиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Мето-
диј“ – Скопје и 

- проф. д-р Анета Цекиќ, вондреден професор на 
Институтот за социолошки и политичко правни истра-
жувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" – 
Скопје. 

 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-3106/1 Претседател на Собранието 

27 мај 2019 година на Република Северна  
Скопје Македонија, 

 м-р Talat Xhaferi, с.р. 
__________ 

1382. 
Врз основа на членот 372 од Законот за безбедност 

на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 169/15, 226/15, 55/16, 11/18 и 
83/18), Собранието на Република Северна Македонија, 
на седницата одржана на 27 мај 2019 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА  РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОВЕТ ЗА  БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА  

ПАТИШТАТА 
 
I.  Се разрешуваат досегашниот претседател и чле-

нови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќа-
јот на патиштата и тоа: 

а) претседателот 
- Стојче Стаменковски и 
б) членовите: 
- Мартина Антиќ, 
- Луме Адемоглу,  
- Ристо Манчев,  
- Иван Соколов,  
- Луке Галевски,  
- Камелија Спасова,   
- Сефедин Халити, 
- Сања Саздовска,  
- Предраг Монев,  
- Зоран Јошевски,  
- Златко Кецковски,  
- Јованка Михов Ефтимова, 
- Адријана Бекер, 
- Фитим Емини, 
- Небојша Томовиќ, 
- Адем Јакупи, 
- Јетмир Алиу, 
- Игор Тодев,  
- Венко Стомнаровски,  
- Мери Атанасовски и 
- Адем Османи. 
 
II.  За претседател и членови на Републичкиот совет 

за безбедност на сообраќајот на патиштата се имену-
ваат: 

а) за претседател се именува:  
- Гордана Кожуваровска, магистер по сообраќајни 

науки од Битола, 
б) за членови: 
- Виктор Велевски, дипломиран правник од Кава-

дарци, 
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- Никола Чачо, дипломиран политиколог од Стру-
мица, 

- Хавуше Лесковица Исмаили, магистер по правни 
науки од Скопје, 

- Вјолца Бајрами, магистер по правни науки од Ку-
маново, 

- Фиторе Зибери, дипломиран психолог од Тетово, 
- Низам Шахини, дипломиран по бизнис - админис-

трација  од Липково, 
- Мерита Пајазити, биотехнички лаборант од Те-

тово, 
- Ардијан Исмаили, дипломиран правник од с. Чег-

ране- Гостивар, 
- Зоран Петров, дипломиран новинар од Скопје, 
- Никола Тасев, дипломиран правник од Кавадарци, 
- Ерхан Зубери, дипломиран по бизнис администра-

ција од Скопје, 
- Виолета Димовска, дипломиран економист од Би-

тола, 
- Ивица Гиновски, дипломиран сообраќаен инженер 

од Чашка, 
- Оливер Лукаровски, дипломиран правник од При-

леп, 
- Билјана Ангелова, дипломиран сообраќаен инже-

нер од Кочани, 
- Киро Ристовски, дипломиран сообраќаен инженер 

од Делчево, 
- Венко Стомнароски, дипломиран економист од 

Прилеп, 
- Владимир Лазаров, дипломиран офицер за возду-

хопловни операции од Скопје, 
- Бардиљ Дестани, дипломиран правник од с. Ло-

јане, Куманово, 
- Дино Дрпљанин, дипломиран економист од 

Скопје, 
- Александар Колариќ, дипломиран економист од 

Скопје и 
- Лејла Ставилеци, дипломиран професор по одде-

ленска настава од Скопје. 
 
III. Мандатот на членовите на Републичкиот совет 

за безбедност на сообраќајот на патиштата: Гзим Беа-
дини, Дејан Донев, Бисера Мојсоска, Давид Берат и Ро-
берто Рогожарски трае до истекот на мандатот за кој-
што се именувани. 

 
IV.  Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-3109/1 Претседател на Собранието 
27 мај 2019 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Talat Xhaferi, с.р. 

__________ 
1383. 

Врз основа на членот 9 од Законот за воздухоплов-
ство („Службен весник на Република Македонија“ број 
14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 118/10, 24/12, 80/12, 
155/12, 68/13, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), 
Собранието на Република Северна Македонија, на сед-
ницата одржана на 27 мај 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ  НА  УПРАВНИОТ ОДБОР  НА АГЕНЦИЈАТА  

ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
 
I. За претседател на Управниот одбор на Агенцијата 

за цивилно воздухопловство се именува  
- Раим Бајрами, дипломиран сообраќаен инженер 

насока воздушен сообраќај од Кичево, вработен во 
Агенцијата за цивилно воздухопловство. 

 
II. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 

цивилно воздухопловство се именуваат: 
- Мишко Србиновски, дипломиран правник од 

Скопје, вработен во Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство и  

-  Весна Доброхотова, магистер по деловно право 
од Штип, вработена во М-НАВ – АД Скопје. 

 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-3111/1 Претседател на Собранието 
27 мај 2019 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

1384. 
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, 27/14, 139/14, 196/15, 
142/16 и 140/18), Владата на Република Северна Маке-
донија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ПРОЕК-
ТИТЕ: ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ РЖАНИ-
ЧИНО-ЌОЈЛИЈА ВО ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ И 
ИЗГРАДБА  НА  ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ВО СЕЛО 

ГОРНО ОРИЗАРИ, ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 
1. Средствата во Буџетот на Република Македонија 

за 2019 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 238/18), утврдени во Раздел 130.01-Ми-
нистерство за транспорт и врски, сметка 637, Програма 
2-Сообраќај и комуникации, Потпрограма 20-Сообра-
ќај и комуникации, ставка 488-Капитални дотации до 
ЕЛС, во износ од 4.000.000,00 денари, се распределува-
ат на: 

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ   
- За изградба на локален пат Ржаничино - Ќојлија 

во општина Петровец   
                         2.000.000,00 

ОПШТИНА ВЕЛЕС   
-За изградба на локални патишта во село Горно 

Оризари, општина Велес                          2.000.000,00 
                                    

  ВКУПНО:          4.000.000,00 
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 2. Средствата од точка 1 на оваа одлука Министер-

ството за транспорт и врски да ги префрли на посебна 

наменска сметка на општините Петровец и Велес. 

3. Општините Петровец и Велес да достават извеш-

тај за наменско користење на средствата до Министер-

ството за транспорт и врски заклучно со месец ноември 

2019 година. 

4. Општините Петровец и Велес распределените 

средства треба да ги користат за намената предвидена 

во точка 1 од оваа одлука, во спротивно општините 

имаат обврска да ги вратат и уплатат средствата во Бу-

џетот на Република Северна Македонија. 
 
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр.45-471/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 

1385. 

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 

137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), а во врска 

со член 135 од Законот за градежно земјиште („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 

193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Ре-

публика Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 21 мај 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 

ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-

ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПО-

ГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 

МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА 

ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ 
 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-

ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-

дежно земјиште сопственост на Република Северна 

Македонија по пат на непосредна спогодба на правно-

то лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акци-

онерско друштво за дистрибуција и снабдување со 

електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје на 

ул.11 Октомври бр.9, за градежното земјиште кое прет-

ставува ГП.1.03 во вкупна површина од 75м2 и тоа дел 

од КП.4050/3 КО - Пехчево, запишано во Имотен лист 

бр.2811, согласно Извод од Урбанистички план вон на-

селено место - Туристички локалитет Равна Река Пех-

чево со бр.1105-1725/2 од 19.11.2015 година, плански 

период 2010-2025 година, одобрен со Одлука на Сове-

тот на Општина Пехчево бр.07-1426/1 од 6.9.2013 го-

дина, за изградба електроенергетски објект-Трафоста-

ница. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-700/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

1386. 

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 

137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16 ), а во 

врска со член 135 од Законот за градежно земјиште 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 

98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата, од-

ржана на 21 мај 2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 

ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-

ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПО-

ГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 

МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА 

ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-

ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-

дежно земјиште сопственост на Република Северна 

Македонија по пат на непосредна спогодба на правно-

то лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акци-

онерско друштво за дистрибуција и снабдување со 

електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје на 

ул.11 Октомври бр.9, за градежно земјиште кое преста-

вува ГП.5.01 во вкупна површина од 46 м2 и тоа дел од 

КП 3498/16 КО-Пехчево, запишано во Имотен лист бр. 

2811, согласно Извод од Урбанистички план вон насе-

лено место - Туристички локалитет Равна Река Пехчево 

бр. 1105-1725/2 од 19.11.2015 година, плански период 

2010-2025 година, одобрен со Одлука на Советот на 

Општина Пехчево бр.07-1426/1 од 6.9.2013 година, за 

изградба електроенергетски објект-Трафостаница. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-701/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
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1387. 

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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 

мај 2019 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-
СТОВАРИШТЕ КО БАРДОВЦИ, ОПШТИНА КАРПОШ 

  
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 Г4-стовариште КО Бар-
довци, општина Карпош. 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 45-790/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1388. 
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 Северна Македонија, на седницата одржана на 21 
мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА  ПРОЕКТ ЗА 
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА 20(10)KV 
ВОЗДУШЕН ПРИКЛУЧЕН ВОД ЗА ПОВРЗУВА-
ЊЕ НА МХЕЦ ЕХЛОЕЦ СО 20(10)KV ПОСТОЕЧ-
КИ ВОЗДУШЕН ВОД ВО С.ИЗВОР,  KO ЕХЛОЕЦ И  

КО КЛЕНОЕЦ, ОПШТИНА КИЧЕВО 
  

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на 20(10) 
kV воздушен приклучен вод за поврзување на МХЕЦ 
Ехлоец со 20(10)kV постоечки воздушен вод во с.Из-
вор, KO Ехлоец и КО Кленоец, општина Кичево. 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна  површина од 817м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

 
Бр. 45-995/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1389. 
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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 
мај 2019 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  А1-
ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ КО Г. СОЊЕ,  

ОПШТИНА СОПИШТЕ 
 

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 А1-домување во станбе-
ни куќи  КО Г Соње,  општина Сопиште. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена со површина од 3492м2, 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 

Северна Македонија“. 

 

Бр.45-996/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 

1390. 

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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 

мај 2019 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  КОМПЛЕКС ЗА ГРУПНО ДОМУВА-

ЊЕ А3-ОБЈЕКТ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА 

СТАРИ ЛИЦА  КО БЕРОВЦИ, ОПШТИНА  ПРИЛЕП  

  

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  комплекс за групно домување А3-објект за 

сместување и престој на стари лица КО Беровци, Оп-

штина Прилеп, 

                    

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена,  ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

Катастарска 

парцела бр. 

Катастарска 

општина 

Викано 

место 

Катастарска 

култура 

Катастарска 

класа 

1045 Беровци  Трска  нива 3 

1046 Беровци  Трска  овоштарник 3 

1047 Беровци  Трска  овоштарник 3 

Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:      1139м2                                                                 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.                                                                           

 

  Бр. 45-997/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

1391. 

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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 

мај 2019 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 ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г4-СТОВА-
РИШТА  КО  ГЛУВО БРАЗДА,  ОПШТИНА ЧУЧЕР  

САНДЕВО 
  

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 објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво 
Бразда, општина Чучер Сандево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за 
трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр.45-1000/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1392. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен Врз основа на член 49-а 
став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 
148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 
130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 
39/16), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе 

                                                                                
ОДЛУКА 

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 Д-МЕМО-
РИЈАЛНИ ПРОСТОРИ-ГРАДСКИ ГРОБИШТА КО 
ВАЛАНДОВО - ВОН Г.Р., ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 

  
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 Д-меморијални прос-
тори-градски гробишта КО Валандово-вон г.р., oпшти-
на Валандово. 
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Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр.45-1002/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 

1393. 

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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 

мај 2019 година, донесе 

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНУВАЊЕ 

И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-

ТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕ-

ЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА ВИРОВО И ПРИДРУЖ-

НИ  ОБЈЕКТИ  КО ВИРОВО,  ОПШТИНА ДЕМИР  

ХИСАР 

  

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на изменување и дополнување на Проект за инфрас-

труктура за изградба на мала хидроелектрична центра-

ла Вирово и придружни објекти КО Вирово,општина 

Демир Хисар. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна  површина од 1760,89 

м2, ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр.45-1007/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 

1394. 

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 Северна Македонија, на седницата одржана на 21 

мај 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА СН 10(20) kV 

НАДЗЕМЕН ВОД СО ТРАФОСТАНИЦА 10(20)/0,4 KV 

КО ПРИСАД, КО ДАБНИЦА, ОПШТИНА ПРИЛЕП  

И КО НЕБРЕГОВО, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за изградба на СН 

10(20) kV надземен вод со трафостаница 10(20)/0,4kV  

КО Присад, КО Дабница, Општина Прилеп и КО Неб-

регово, Општина Долнени. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 382 м2, 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 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-1010/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 

1395. 

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 Северна Македонија, на седницата одржана на 21 

мај 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-

БА НА КОМПЛЕКС ОД ГРАДБИ СО НАМЕНА Б5-

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО РУНИЦА, ОПШТИНА  

ЛИПКОВО 
  

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план вон населено место за изград-

ба на комплекс од градби со намена Б5-хотелски ком-

плекс КО Руница, Општина Липково. 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена со вкупна површина од   11661 м2, 

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-1070/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________                                                                   

1396. 

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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 

мај 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДОЛНА ЛЕШНИЦА ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУ-

ВАЊЕ, Б - КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НА-

МЕНИ, В - ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г - ПРОИЗВОД-

СТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д - ЗЕЛЕ-

НИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е - ИНФРАСТРУКТУРА  

КО  ДОЛНА  ЛЕШНИЦА, ОПШТИНА ЖЕЛИНО 

  

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план за село Долна Лешница за из-

градба на објекти со намена А-домување, Б-комерци-

јални и деловни намени, В-јавни институции, Г-произ-

водство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреа-

ција, Е-инфраструктура КО Долна Лешница, Општина 

Желино. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена со вкупна површина од 493090м2 

и ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

      

Бр. 45-1072/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
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1397. 

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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 

мај 2019 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 УРБА-

НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО  НАМЕНА Г2 – ЛЕСНА 

И НЕЗАГАДУВАЧКА  ИНДУСТРИЈА  КО ГАЛАТЕ,  

ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ 

  

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 Г2 – лесна и незагаду-

вачка индустрија КО Галате, Општина Врапчиште. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

                                                                           

Бр. 45-1075/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________                                                                                                                                    

1398. 

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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 

мај 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-

ТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА  ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 

КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Б4 - ДЕЛОВНИ ПРОС-

ТОРИИ КО ИНЏИКОВО, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 

 

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 комплекс со намена Б4-деловни простории 

КО Инџиково, Општина Гази Баба. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 18713м2 

ги има следните катастарски индикации: 

 

Катастарска 

парцела бр. 

Катастарска 

општина 

Викано 

место 

Катастарска 

култура 

Катастарска 

класа 

514/1-дел Инџиково Геран лозје / 

Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:                         18722м
2
                                                       

 

                                                      

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

                                                                                                                                               

Бр. 45-1158/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 

1399. 

Врз основа на член 45, став (1) 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, 189/16 и 7/19) и член 35 

став 1 од Законот за концесии и јавно приватно пар-

тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Ре-

публика Северна Македонија, на седницата одржана на 

21 мај 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 

МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШ-

ТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА НЕФИ&А 

ИНВЕСТ ДОО ОХРИД НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КЛИ-

МЕШТАНИ“ С.КЛИМЕШТАНИ, ОПШТИНА   

ДЕБАРЦА И ОПШТИНА СТРУГА 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоа-

тација на минерална суровина – варовник на локалите-

тот „Климештани“ с.Климештани,  Општина Дебарца и 

Општина Струга на Друштвото за производство и трго-

вија НЕФИ&А ИНВЕСТ ДОО Охрид, согласно Одлу-

ката за започнување на постапка за доделување на 

концесиja за експлоатација на минерална суровина – 

варовник на локалитетот „Климештани“ с.Климеш-

тани, Општина Дебарца и Општина Струга бр. 44-

9027/1 од 2.10.2018 („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.186/18). 

2. Друштвото за производство и трговија НЕФИ&А 

ИНВЕСТ ДОО Охрид достави понуда со број 00000099 

на 30.1.2019 година. 

3. На јавниот повик, Друштвото за производство и 

трговија НЕФИ&А ИНВЕСТ ДОО Охрид ги исполни 

условите содржани во Јавниот повик и Тендерската до-

кументација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство и трговија 

НЕФИ&А ИНВЕСТ ДОО Охрид се доделува концесија 

за експлоатација на минерална суровина – варовник на 

локалитетот „Климештани“ с.Климештани,  Општина 

Дебарца и Општина Струга, со површина на простор 

на концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-

ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 

P=0,249960 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за експло-

атација во износ од 1.291.395,00 денари субјектот од 

точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 

30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 

Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Северна Маке-

донија, Договорот за концесија ќе го потпише министе-

рот за економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 

Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 

од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-

нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 

учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

  

Бр. 45-1383/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 

1400. 

Врз основа на член 47, став (1) 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 

Северна Македонија, на седницата одржана на 21 мај 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на движни ствари - патнич-

ки моторни возила, за старо железо, сопственост на Ре-

публика Северна Македонија, чиј корисник е Минис-

терството за економија - Државен пазарен инспекторат 

и тоа: 
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Член 2 

Продажбата на движните ствари од член 1 на оваа 

одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско јав-

но наддавање преку електронскиот систем за јавно над-

давање со кој управува и оперира Министерството за 

финансии - Управа за имотно- правни работи со проце-

нета вредност од 10  денари за 1 кg без ДДВ согласно 

со Процената од Бирото за судски вештачење број  СВ 

V 257 /18 од 15 февруари 2019 година, која претставува 

почетна цена за електронско јавно наддавање.  

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

ната интернет-страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 
Бр. 44-1572/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1401. 

Врз основа на член 12, став (2) од Законот за 

користење и располагање со стварите во државна 

сопственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

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

Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА 

НЕДВИЖНА СТВАР НА АМБАСАДАТА НА 

СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ ВО 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ  

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава на времено користење, за 

период од четири години од денот на влегувањето во 

сила на оваа одлука, без надомест, дел од недвижна 

ствар – деловна просторија во зграда бр.1, влез 1, кат 

приземје, со посебен дел од зграда 1, со површина од 

38м2, која се наоѓа на улица „Ленинова“, на КП 

бр.12421/2, КО Битола 3, запишана во Имотен лист 

бр.94072, со површина од 1272м2, сопственост на 

Република Северна Македонија, на Амбасадата на 

Соединетите Американски Држави во Република 

Северна Македонија - Скопје, за организирање 

Американско катче во Битола. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-1671/2 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

1402. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), а во врска со член 35 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, 39/16 и 83/18), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 21 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНАТА ЗОНА  

„АКУМУЛАЦИЈА ШПИЛЈЕ“ 
 

Член 1 
Со  доделување на концесијата на рибите од рибо-

ловната зона „Акумулација Шпилје“ за вршење сто-
пански риболов се овозможува вршење на стопански 
риболов на риболовната зона за кое се предлага доде-
лување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за вршење на сто-
пански риболов се стекнува со доделување на концеси-
ја и фактот дека на водите на кои не е доделена конце-
сијата е забранет за риболов, потребно е да се додели 
концесија на рибите за вршење стопански риболов на 
риболовната зона „Акумулација Шпилје“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за вршење на стопански рибо-
лов, односно овозможување на вршење заштита и ко-
ристење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

 
Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 
вршење на стопански риболов за период од шест годи-
ни на риболовната зона „Акумулација Шпилје“ која ја 
опфаќа целата површина на акумулацијата 500 метри 
низводно од мостот на реката Црн Дрим кој се наоѓа 
северно од Хидроцентралата „Глобочица“  и 500 метри 
низводно од мостот за с.Долно Косоврасти, освен при-
обалниот дел од 50 метри до брегот и обележаниот по-
јас околу поставените кафези за одгледување на риби. 

Концесијата за доделување на рибите за вршење на 
стопански риболов ќе се додели на понудувачот што ќе 
ги исполни условите содржани во тендерската доку-
ментација и јавниот повик и ќе понуди највисок про-
цент како концесиски надоместок на електронската 
аукција. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
вршење на стопански риболов ќе биде спроведена 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 вршење на стопански рибо-
лов, Владата на Република Северна Македонија на 
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство формира Комисија за спроведување на 
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 
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Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесија на рибите за вршење на стопан-
ски риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок 
од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Зако-
нот 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 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-2200/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1403. 
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), а во врска со член 35 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, 39/16 и 83/18), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 21 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБО-
ЛОВНАТА ЗОНА  „АКУМУЛАЦИЈА  ТИКВЕШКО 

ЕЗЕРО“ 
 

Член 1 
Со  доделување на концесијата на рибите од рибо-

ловната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“ за врше-
ње стопански риболов се овозможува вршење на сто-
пански риболов на риболовната зона за кое се предлага 
доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за вршење на сто-
пански риболов се стекнува со доделување на концеси-
ја и фактот дека на водите на кои не е доделена конце-
сијата е забранет за риболов, потребно е да се додели 
концесија на рибите за вршење стопански риболов на 
риболовната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“. 

 
Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-
те е создавање на услови за вршење на стопански рибо-
лов, односно овозможување на вршење заштита и ко-
ристење на рибите преку планско експлоатирање на 
одржлив начин. 

Член 3 
Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

вршење на стопански риболов за период од шест годи-
ни на риболовната зона „Акумулација Тиквешко 
Езеро“ која ја опфаќа целата површина на акумулација-
та освен приобалниот дел до 10 метри од брегот (делот 
определен како рекреативна зона) и обележаниот појас 

околу поставените кафези за одгледување риби. 
Концесијата за доделување на рибите за вршење на 

стопански риболов ќе се додели на понудувачот што ќе 
ги исполни условите содржани во тендерската доку-
ментација и јавниот повик и ќе понуди највисок про-
цент како концесиски надоместок на електронската 
аукција. 

 
Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 
вршење на стопански риболов ќе биде спроведена 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 вршење на стопански рибо-
лов, Владата на Република Северна Македонија на 
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство формира Комисија за спроведување на 
постапката во рок од 30 дена од денот на 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. 

Тендерската документација на предлог на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Се-
верна Македонија во рок од 30 дена од формирањето 
на комисијата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за вршење на стопан-
ски риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок 
од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Зако-
нот 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 
Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-2200/2 Заменик на претседателот 
21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 
 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 

1404. 
Врз основа на член 18, став  (4) од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-
ственост 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 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 
2019 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МЕ-
ЃУНАРОДНАТА ФОНДАЦИЈА „ТОШЕ ПРОЕСКИ“  

- КРУШЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Нацио-

налната установа Спомен - куќа на Тодор Проески - 
Крушево му престанува користењето на дел од нед-
вижна ствар – деловни простории,  кои се наоѓаат на 
улица „Гумење“ бр.1, во Крушево, на КП бр.4122/2, КО 
Крушево, запишани во Имотен лист бр.6568, сопстве-
ност на Република Северна Македонија, и тоа: 

- зграда бр.1, влез 1, кат ПР, посебен дел од зграда 
1, со внатрешна површина од 33,9 м2;  

- зграда бр.1, влез 1, кат СУ,  посебен дел од зграда 
1, со внатрешна површина од 14,3 м2. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на времено користење за период од десет години 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, без на-
домест, на Меѓународната фондација „Тоше Проески“ 
- Крушево.  

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Национална уста-
нова Спомен - куќа на Тодор Проески - Крушево и Ме-
ѓународната фондација „Тоше Проески“ - Крушево, во 
рок од 15 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 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-2332/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1405. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија  („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16 и 140/18), а во врска со член 209 став 2 Законот 
за високо образование* („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 82/18), Владата на Република Се-
верна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НАМЕНСКИ СРЕДСТВА НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ  НА  ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА  

ВО ТЕТОВО ЗА 2019 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Универзитетот на Југоисточна 

Европа – Тетово му се доделуваат вкупно 10.500.000 
денари од Буџетот на Република Северна Македонија 
за 2019 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 
49, ставка 464. 

Член 2 
Средствата утврдени во член 1 од оваа одлука се 

обезбедени од буџетот на Министерството за образова-
ние и наука, сметка 637-буџетски расходи, Програма 4-
Високо образование, Потпрограма 49-Универзитет Ју-
гоисточна Европа, ставка 464.    

 
Член 3 

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

 
Бр. 45-2587/1 Заменик на претседателот 

14 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

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

1406. 
Врз основа на член 78 став 4 од Законот за здравјето 

на растенијата (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 
69/13, 43/14, 158/14, 149/15, 39/16 и 83/18), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата одржана 
на 21 мај 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ И  

ТЕСТОВИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за висината на надоместокот за врше-

ње на лабораториски анализи и тестови („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 198/14, 143/15, 
126/16 и 34/17) членот 2 се менува и гласи: 

„Висината на надоместокот за вршење на лаборато-
риски анализи и тестови во Државната фитосанитарна 
лабораторија, по тип на анализа, користен метод, по 
еден примерок со еден организам со вклучен данок на 
додадена вредност изнесува: 

1) Дијагностицирање на бактерии во растенија и 
растителни производи според официјалните EPPO про-
токоли, IF тест - 850,00 денари; 

2) Изолација и дијагностицирање на габи и бактерии 
на хранлива подлога во растенија и растителни произ-
води - 1.080,00 денари; 

3) Дијагностицирање на вируси, бактерии и габи во 
растенија, растителни производи и семе  според офи-
цијалните EPPO протоколи, ELISA метод - 850,00 де-
нари; 

4) Дијагностицирање на нематоди во растенија, 
семе, почва и субстрат според официјалните  EPPO 
протоколи - 490,00 денари; 

5) Изолација и дијагностицирање на инсекти во рас-
тенија, семе, растителни производи и почва според 
официјалните EPPO протоколи, метод на микроскопи-
рање - 370,00 денари; 

6) Молекуларна дијагностика на фитоплазми во рас-
тенија според официјалните EPPO протоколи, PCR 
тест - 2.200,00 денари; 

7) Молекуларна дијагностика на нематоди, инсекти, 
бактерии, габи, вируси и вироиди во материјал од рас-
тително потекло според официјалните EPPO прото-
коли, PCR тест - 2.770,00 денари; 
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8) Дијагностицирање на габи во растенија, растител-
ни производи и семе, метод на микроскопирање, инку-
бација во влажна комора - 500,00 денари; 

9) Анализа на резидуи од пестициди во храна од 
растително потекло LC/MS/MS - 4.835,00 денари; 

10) Анализа на активна супстанца во производи за 
заштита на растенијата - 6.645,00 денари; 

11) Анализа на резидуи од дитиокарбамати во храна 
од растително потекло вклучувајќи претворба во CS2, 
одвојување на исооктан и детерминативна анализа со 
GC-ECD - 4.835,00 денари; 

12) Содржина на витамин Ц во плод и сок (внатреш-
но развиен метод) - 2.360,00 денари; 

13) Определување на вкупни алфатоксини со ензим-
ска – имуно анализа кај житарки и мелнички произво-
ди (Елиса тестови) - 1.980,00 денари и 

14) Определување на охратоксин А со ензимска - 
имуно анализа кај житарки и мелнички производи 
(Елиса тестови) - 1.980,00 денари“. 

 
Член 2 

Во членот 3 точка 9) алинејата 2  се менува и гласи: 
„-одредување на растворливи суви материи со реф-

рактометар во Brix (0-95% Brix) - 190,00 денари,“. 
  

Член 3 
Во членот 3-а во точката 10) зборовите „GC-MS“ се 

заменуваат со зборовите „GC/MS/MS“. 
Во точката 95) сврзникот „и“ се брише. 
Во точката 96) точката на крајот од реченицата се 

заменува со точка и запирка. 
По точката 96) се додаваат четири нови точки 97), 

98), 99)  и 100) кои гласат: 
„ 97) Анализа на макро и микро елементи со 

ICP/MS: 
- анализа со пет елементи – 3.500,00 денари; 
- анализа од шест до десет елементи – 4.500,00 де-

нари; 
- анализа од 11 до 42 елементи – 5.339,00 денари. 
98) Анализа на вкупен азот со автоматски Kjeldahl 

систем – 1.225,60 денари; 
99) Определување на густина на големо на житарки, 

изразена во хектолитарска маса – 260,00 денари и 
100) Стандарден метод за одредување на материи, 

со исклучок на основни жита со неоштетен квалитет  
кај житни култури – 354,00 денари”. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
Бр. 45-2695/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1407. 
Врз основа на член 44, став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со ствари во општинска сопственост (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

 ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА  ДВИЖНА  СТВАР  НА ОПШТИНА  

ВЕВЧАНИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Нацио-

нална установа Завод за заштита на спомениците на 

културата и Музеј-Охрид му престанува користењето 

на движната ствар и тоа Унифициран репрезентативен 

мал монтажно-демонтажен објект-урбана опрема во 

функција на информативен пункт за туристичка и кул-

турна понуда на Република Северна Македонија, со ди-

мензии: 480/360/320 cm и чиста внатрешна висина 240 

cm, со внатрешна површина од 16,91 м2 , конструкција 

изведена од челични профили со стаклени портали-

прозорци и врати, внатрешноста на ѕидовите обложена 

со гипс картон во бела боја и под со ламинат.  

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Вевчани. 

 

Член 3 

Директорот на Националната установа Завод за 

заштита на спомениците на културата и Музеј-Охрид 

склучува договор со градоначалникот на општина Вев-

чани, со кој се уредуваат правата и обврските за движ-

нaтa ствар од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањетo во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-2887/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 

 

1408. 

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 Северна 

Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА  ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ОПШТИНА 

ЧАШКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

јата за заштита и спасување му престанува користење-

то на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење  без надомест на општина Чашка. 

 

Член 3 

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на општина 

Чашка 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 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-3209/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 

1409. 

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 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ  НА  ДВИЖНА  СТВАР НА ОПШТИНА  

НЕГОТИНО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач 

со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за 

снег) со следните карактеристики: 

 

- марка: HIDROMEK,  

- модел: HMK 102B,  

- година на производство: 2019,  

- број на мотор: NM75621U316827D, 

- број на шасија: HMK102BKL2B063872, 

- сила на мотор (kw): 74.5 и 

- инвентарен број: 22152. 

Член 2 

Движнaта ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење, без надоместок на Општина Него-

тино. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Неготино, со кој се уредува-

ат правата и обврските за движната ствар од членот 1 

од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

       

Бр. 45-3450/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 

1410. 

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 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА  ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

ЧЕШИНОВО ОБЛЕШЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач 

со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за 

снег) со следните карактеристики: 

 

- марка: HIDROMEK,  

- модел: HMK 102B,  

- година на производство: 2019,  

- број на мотор: NM75621U316828D, 

- број на шасија: HMK102BKC2B063875, 

- сила на мотор (kw): 74.5 и 

- инвентарен број: 22144. 

 

Член 2 

Движнaта ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење, без надоместок на општина Чешино-

во Облешево. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Чешиново Облешево, со кој 

се уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

членот 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 

Северна Македонија“. 

 

Бр.45-3451/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 

1411. 

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 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА  ДВИЖНА  СТВАР  НА ОПШТИНА  

МАКЕДОНСКИ БРОД 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач 

со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за 

снег) со следните карактеристики: 

 

- марка: HIDROMEK,  

- модел: HMK 102B,  

- година на производство: 2019,  

- број на мотор: NM75621U316801D, 

- број на шасија: HMK102BKH2B063873, 

- сила на мотор (kw): 74.5 и 

- инвентарен број: 22149. 

 

Член 2 

Движнaта ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење, без надоместок на Општина Маке-

донски Брод. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Македонски Брод, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

членот 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр.45-3452/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

1412. 
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 
Северна Македонија, на седницата одржана на 21 мај 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ВАСИЛЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 
движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач 
со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за 
снег) со следните карактеристики: 

- марка: HIDROMEK,  
- модел: HMK 102B,  
- година на производство: 2019,  
- број на мотор: NM75621U316826D, 
- број на шасија: HMK102BKV2B063867, 
- сила на мотор (kw): 74.5 и 
- инвентарен број: 22148. 
 

Член 2 
Движнaта ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење, без надоместок на Општина Васи-
лево. 

 
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-
доначалникот на Општина Василево, со кој се уредува-
ат правата и обврските за движната ствар од членот 1 
од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-3453/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1413. 
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 
Северна Македонија, на седницата одржана на 21 мај 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ДЕБРЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 
движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач 
со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за 
снег) со следните карактеристики: 
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- марка: HIDROMEK,  

- модел: HMK 102B,  

- година на производство: 2019,  

- број на мотор: NM75621U316795D, 

- број на шасија: HMK102BKE2B063874, 

- сила на мотор (kw): 74.5 и  

- инвентарен број: 22151.  

 

Член 2 

Движнaта ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење, без надоместок на Општина Дебрца. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Дебрца, со кој се уредуваат 

правата и обврските за движната ствар од членот 1 од 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-3454/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 

1414. 

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 Северна Македонија, на седницата одржана 21 мај 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГ-

РАДБА НА ПОСТОЕН ПАТ ОД М.В. ПОРТА ДО 

М.В. МЕЧКИН  КАМЕН, КО КРУШЕВО-ВОН Г.Р.,  

ОПШТИНА КРУШЕВО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за реконструкција и 

доградба на постоен пат од м.в. Порта до м.в. Мечкин 

Камен, КО Крушево-вон г.р., Општина Крушево. 

 

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 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-3571/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 

1415. 

Врз основа на член 16, став (12) од Законот за На-

ционалната рамка на квалификации („Службен весник 

на Република Македонија“, бр. 137/13 и 30/16), Влада-

та на Република Северна Македонија, на седницата, од-

ржана на 21 мај 2019 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-

ТОКОТ ЗА РАБОТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И 

ЧЛЕНОВИТЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ОДБОР ЗА 

МАКЕДОНСКАТА РАМКА  НА КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Член 1 

Се оваа одлука се утврдува висината на надоместо-

кот за работа на претседателот и членовите на Нацио-

налниот одбор за Македонската рамка на квалифика-

ции (во натамошниот текст: Националниот одбор). 

 

Член 2 

Висината на надоместокот за работата на претседа-

телот во Националниот одбор изнесува по 6.000,00 де-

нари од присуство на седница, но не повеќе од 

12.000,00 денари месечен надоместок. 

Висината на надоместокот за работата на членовите 

во Националниот одбор изнесува по 5.000,00 денари од 

присуство на седници, но не повеќе од 10.000,00 дена-

ри месечен надоместок. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна  Македонија“. 

 

    Бр. 44-8478/1-18 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
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1416. 
Врз основа на член 15, став (5) и член 72 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 
31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна  
Македонија, на седницата одржана на   21 мај 2019 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПО-
ГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА  МА-
КЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИС-
ТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште, сопственост на Република Северна 
Македонија, по пат на непосредна спогодба, на правно-
то лице ЕВН Електростопанство на  Македонија, Акци-
онерско друштво за дистрибуција на електрична енер-
гија, Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври” бр. 9, за 
градежното земјиште кое преставува дел од КП бр. 
1541/2, КО Караслари,  со површина од 30 м2, запиша-
но во Имотен лист бр.1031, согласно Проект за инфрас-
труктура за линиска инфраструктурна градба: 10(20) 
kV кабелски приклучен вод, ТС 10(20)/0,4 kV „Хемо-
мак“ и 0,4 kV, кабелски вод (КО Караслари) – Општина 
Велес тех.бр.02/73-3 од мај 2017 година, заверен со 
Потврда од градоначалникот на Општина Велес УП бр. 
1310-26 од 17.4.2018 година, за изградба на електрое-
нергетски објект-трафостаница.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-8767/1-18 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

1417. 
Врз основа на член 22, став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 21 мај 
2019 година, донесе 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА  

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УР-
БАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛА-
НОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛА-
НОВИ, УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО – ПРОЕКТНИ  

ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2019 ГОДИНА 
 

I 
Во Годишната програма за финансирање на изра-

ботка на урбанистички планови, регулациски планови 

на генерални урбанистички планови, урбанистичко – 

планска документација и урбанистичко – проектни до-

кументации за 2019 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 16/19), во делот I, во точката 

1, по подточката 1.9 се додаваат две нови подточки 

1.10 и 1.11 кои гласат: 

„ 1.10.  Изработка на Детален урбанистички план за 

Блок 9 од Градска четврт ССИ  03, Општина Карпош; 

1.11. Изработка на Архитектонско урбанистички 

проект за Казнено-поправна установа Идризово.“ 

Подточките 1.10. 1.11.; 1.12.; 1.13.; 1.14. и 1.15. ста-

нуваат подточки 1.12.; 1.13.; 1.14.; 1.15.; 1.16.и 1.17. 

 

II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-3700/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1418. 

Врз основа на член 58-а, став (12) од Законот за 

ловството (“Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 

33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), министерот за земјодел-

ство, шумарство и водостопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПО-

ЛАГАЊЕ НА ЛОВЕЧКИ ИСПИТ, ФОРМАТА И 

СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН 

ЛОВЕЧКИ ИСПИТ КАКО И ФОРМАТА И СО-     

ДРЖИНАТА   НА   ЗАПИСНИКОТ  ЗА  ПОЛАГАЊЕ  

НА ЛОВЕЧКИ ИСПИТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за полагање на ловечки испит, формата и содржи-

ната на уверението за положен ловечки испит како и 

формата и содржината  на  записникот за полагање на 

ловечки испит (“Службен весник на Република Маке-

донија” бр.93/18), Прилогот 2 се заменува со нов При-

лог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 50-4227/5 Министер за земјоделство, 

20 мај 2019 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Љупчо Николовски, с.р. 
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1419. 
Врз основа на член 58, став (11) од Законот за лов-

ството („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 
147/15, 193/15 и 83/18), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СО-   
ДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ 
НА ЛОВЕЧКИОТ ИСПИТ, ВИСИНАТА НА НА-
ДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЛОВЕЧКИОТ 
ИСПИТ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ  
НА СТРУЧНАТА КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ  НА  

ЛОВЕЧКИОТ ИСПИТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на програмата за 

полагање на ловечкиот испит, висината на надоместо-
кот за полагање на ловечкиот испит и висината на на-
доместокот на стручната комисија за полагање на ло-
вечкиот испит („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.93/18), во членот 4 бројот “230,00” се заме-
нува со бројот “125,00”. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 50-4873/3 Министер за земјоделство, 

20 мај 2019 година шумарство и водостопанство, 
Скопје Љупчо Николовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1420. 
Врз основа на член 47, од Законот за безбедност и 

здравје при работа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 
164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и 30/16), министе-
рот за труд и социјална политика донесе 

 
ПРАВИЛНИК 

ЗА ЗНАЦИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ  
РАБОТА (

*
) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат минималните 
барања за поставување и користење на знаци за безбед-
ност и здравје при работа.  

 
Член 2 

Одредбите од овој правилник не се применуваат за 
знаци кои се однесуваат на производство и пуштање во 
промет на опасни супстанции и смеси, производи или 
опрема. 

Одредбите од овој правилник не се применуваат за 
знаци кои се користат за регулирање на патниот, же-
лезничкиот, водениот и воздушниот сообраќај. 

 
                            

*
 Со овој правилник се  врши усогласување со Директивата 

92/58/ЕЕЗ на Советот од 24 јуни 1992 година за минимални бара-
ња за обезбедување  на знаци за безбедност и/или здравје ( девет-
та индивидуална Директива во смисла на член 16 став (1) од Ди-
рективата 89/391/ЕЕЗ) CELEX број 31992Л0058 (консолидирана 
верзија 01992Л0058-20140325). 

Член 3 
Знаци за безбедност и здравје при работа претста-

вуваат знаци кои се однесуваат на одреден објект, деј-
ствие или состојба и даваат информации или упатства 
користејќи графички симболи, боја, светлечки, рачен 
или звучен сигнал и говорна комуникација. 

 
Член 4 

Одделни изрази во смисла на овој правилник го 
имаат следното значење: 

- „знак за забрана“ - претставува знак кој забранува 
одредено однесување кое може да предизвика или до-
веде до опасност при работа; 

- „знак за предупредување“ - претставува знак кој 
дава предупредување за опасност; 

- „знак за задолжително однесување“ - претставува 
знак кој пропишува задолжително однесување; 

- „знак за излез при итни случаи или за прва по-
мош“ - претставува знак кој дава информации за излези 
наменети за евакуација при итни случаи, прва помош 
или спасување; 

- „знак за информирање“ - е знак кој обезбедува ин-
формации различни од оние наведени од алинеја 1 до 
алинеја 4 на овој член; 

- „графички знак“ е знак кој дава посебни информа-
ции во комбинација со геометриски форми, бои, сим-
боли или пиктограми, кој станува видлив кога е довол-
но осветлен; 

- „дополнителен графички знак“ - е знак кој се ко-
ристи заедно со еден од знаците од алинеја 6 на овој 
член, а кој обезбедува дополнителна информација; 

- „безбедносна боја“ - претставува боја која има по-
себно пропишано значење дадено во Прилогот број 1 
точката 4 од овој правилник; 

- „симбол или пиктограм“ - е фигура која опишува 
одредена состојба или упатува на посебно однесување, 
а се користи на графички знаци или на осветлена пов-
ршина; 

- „светлечки знак “ - е знак кој е изготвен од проѕи-
рен или полупроѕирен материјал кој се осветлува од 
внатре или одзади така што да изгледа како осветлена 
површина; 

- „звучен сигнал“ - е одреден звучен сигнал кој се 
пушта или емитува од некое средство изготвено за таа 
цел, без користење на човечки или вештачки глас; 

- „говорна комуникација“ - означува однапред дого-
ворена усна порака пренесена од човечки или вештач-
ки глас и 

- „рачен сигнал“ - е движење или одредена положба 
на рацете или дланките во точно утврдена форма, за 
насочување на лицата кои изведуваат маневри кои 
преставуваат ризик или опасност за вработените. 

 
Член 5 

Кога опасностите не можат да се отстранат или да 
се намалат со технички мерки за колективна заштита 
или со методи, мерки или процедури кои се користат 
во организирање на работата, од страна на работодава-
чот треба да се обезбедат соодветни знаци за безбед-
ност и здравје при работа кои ќе бидат поставени и ко-
ристени на соодветни места и за соодветни активности. 

При обезбедувањето, поставувањето и користењето 
на знаци од став (1) на овој член, работодавачите треба 
да ја имаат во предвид проценката на ризиците соглас-
но закон. 

 
Член 6 

Знаците кои се користат за патен, железнички, 
внатрешен пловен, морски и воздушен превоз, се по-
ставуваат на соодветни места и во просторот кај рабо-
тодавачот, кога е тоа потребно за одредениот начин на 
превоз. 
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Член 7 

Вработените и нивните претставници се информи-

раат од страна на работодавачот за сите мерки што тре-

ба да се преземат во однос на знаците за безбедност и 

здравје при работа кои се користат при работа. 

 

Член 8 

На вработените од страна на работодавачот треба 

да им се дадат инструкции во форма на посебни упат-

ства кои се однесуваат на знаците за безбедност и 

здравје при работа. 

Инструкциите треба да го опфатат значењето на 

знаците, посебно на оние знаци што содржат зборови, 

како и општото и посебното однесување кое треба да 

се примени. 

 

Член 9 

Вработените и нивните претставници треба да би-

дат консултирани и да учествуваат при разгледување 

на прашањата кои се предмет на овој правилник, вклу-

чувајќи ги и минималните барања од Прилозите од 1 

до 9. 
 

Член 10 

Ако настане оштетување, промена на бојата, освет-

леноста или промена на интензитетот на звучниот 

сигнал, знаците за безбедност треба веднаш да се 

поправат или заменат. 

 

Член 11 

Општите минимални барања за знаци за безбедност 

и здравје при работа, општите минимални барања за 

графички знаци, минималните барања на знаци за ре-

зервоари и цевководи, минималните барања за препоз-

навање и сместување за противпожарна опрема, мини-

малните барања за знаците кои се користат за места ка-

де постојат попречувања или опасност и за обележува-

ње на патеки за движење, минималните барања за ос-

ветлени знаци, минимални барања за звучни сигнали, 

минимални барања за говорна комуникација и за мини-

малните барања за рачните сигнали дадени се во При-

лозите од 1 до 9, кои се составен дел на овој правил-

ник. 

 

Член 12 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи Правилникот за знаци за безбедност и 

здравје при работа („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.127/07). 

 

Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”, а ќе отпочне да се применува 18 

месеци од денот на влегувањето во сила. 

 

Бр. 08-3753/1 Министер за труд 

15 мај 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

ПРИЛОГ 1 

 

ОПШТИ МИНИМАЛНИ БАРАЊА ЗА ЗНАЦИТЕ 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 

 

1. Воведни напомени 

 

1.1. Онаму каде што се бара употреба на знаци за 

безбедност и здравје при работа согласно со член 5 и 6 

од овој Правилник, тие треба да бидат усогласени со 

посебните барања во прилозите 2 до 9 од овој Правил-

ник. 

1.2. Овој прилог ги воведува овие барања, и дава 

општи правила за менување или комбинирање на зна-

ците. 

1.3. Знаците за безбедност и здравје при работа тре-

ба да се користат само во смисла на изразување на по-

раката или информацијата наведена во Правилникот. 

 

2. Видови на знаци 

2.1. Постојани знаци 

2.1.1.  Постојаните графички знаци се однесуваат 

на забрани, предупредувања или задолжителни барања, 

како и локација и идентификација на патеки за евакуа-

ција во итни случаи и објекти за прва помош; 

2.1.2.  Графичките знаци и/или безбедносната боја 

треба да се користат за трајно обележување на локација 

и идентификација на противпожарна опрема; 

2.1.3.  Графичките знаци на резервоарите и/или са-

довите и цевководите треба да бидат поставени соглас-

но барањата од Прилог 3; 

2.1.4.  Местата каде постои опасност од судирање 

со препреки, предмети или паѓање, треба трајно да би-

дат обележени со безбедносна боја и/или со графички 

знаци; 

2.1.5. Патеките за движење треба да бидат трајно 

обележени со безбедносна боја; 

 

2.2. Привремени знаци 

2.2.1. Светлечките знаци, звучните сигнали или го-

ворната комуникација треба да се користат кога тоа го 

бараат потребите за такви знаци, земајќи ги во предвид 

можностите за промена и комбинирање на знаците на-

ведени во точка 3 од овој Прилог, за сигнализирање на 

опасност и повикување на лицата за превземање на ак-

тивности за итна евакуација од даденото место; 

2.2.2.  Рачните сигнали или говорните комуника-

ции треба да се користат за случаи кога тоа го бараат 

условите за работа, посебно за наведување на лица кои 

изведуваат опасни и ризични маневри; 

 

3. Менување и комбинирање на знаци 

3.1. Ако е подеднакво ефикасен, може да се користи 

било кој од следниве знаци: 

- безбедносна боја или графички знак за обележува-

ње на место на кое постои препрека или опасност од 

пад; 

- светлечки знаци, звучни сигнали или говорна ко-

муникација и 

- рачни сигнали или говорна комуникација; 

3.2. Одредени видови знаци можат да се користат 

заедно како: 
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- светлечки знаци и звучни сигнали; 

- светлечки знаци и говорна комуникација и 

- рачни сигнали и говорна комуникација. 

 

4. Упатствата во табелата подолу се однесуваат на 

сите знаци кои содржат безбедносна боја: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. На ефикасноста на еден знак не смее негативно 

да влијае: 
5.1. присуство на друг извор на емисија од ист вид 

кој ја попречува видливоста и чујноста, поради што е 
потребно: 

5.1.1. да се избегнува поставување на премногу 
знаци премногу блиску еден до друг; 

5.1.2. два светлечки знаци чие значење може да 
биде збунувачко, не треба да се користат во исто 
време; 

5.1.3. светлечки знак да не се користи во близина 
на друг светлосен извор; 

5.1.4. два звучни сигнали не треба да се користат 
во исто време; 

5.1.5. звучен сигнал не треба да се користи, ако 
постои преголема бучава во работната средина.   

5.2.  несоодветен дизајн, недоволен број, несоодвет-
на поставеност, лошо одржување, неправилно функци-
онирање на знаците или сигналните уреди. 

 
6. Во зависност од состојбата, знаците и сигналните 

уреди треба редовно да се чистат, одржуваат, проверу-
ваат, поправаат, и ако е неопходно заменат, за да се 
осигури дека тие ги задржуваат своите суштински 
и/или функционални својства. 

7. Бројот и позиционирањето на знаците или 
сигналните уреди што треба да се постават ќе зависи 
од степенот на опасностите или штетностите или од 
просторот кој треба да се покрие. 

8. Знаците на кои им е потребна електрична енер-
гија, треба да бидат обезбедени со дополнителен извор 
на електрична енергија за итни случаи. 

9. Вклучувањето на светлечки знак и/или звучен 
сигнал покажува кога потребното дејствие треба да от-
почне, а траењето на осветлувањето на знакот или 
звучниот сигнал да биде се додека трае дејствието. 
Светлечките знаци и звучните сигнали веднаш по упот-
ребата треба повторно да бидат активирани. 

10. Светлечките знаци и звучните сигнали треба да 
се проверуваат за да се види дали функционираат про-
писно и дали се ефикасни, пред да се стават во упот-
реба, а потоа во доволно чести интервали, не подолги 
од 30 дена. 

11. За случаи кога слухот или видот на одреден број 
на вработени е намален или намалувањето е поради ко-
ристење на личната заштитна опрема, треба да се пре-
земат соодветни мерки соодветните знаци да се надо-
полнат или заменат. 

12. Површините, просториите и оградените просто-
ри кои се користат за складирање на поголеми количи-
ни на опасни супстанци или смеси, треба да бидат обе-
лежани со соодветни знаци за предупредување, соглас-
но Прилог 2 точка 3.2 или на начин наведен во Прилог 
3 точка 1 на овој Правилник, освен ако знаците на пое-
динечната амбалажа или резервоари се соодветни за 
таа намена. 

  
ПРИЛОГ 2 

 
ОПШТИ МИНИМАЛНИ БАРАЊА ЗА ГРАФИЧКИ 

ЗНАЦИ 
 
1. Карактеристики: 
1.1 Обликот и боите на знаците се утврдени во точ-

ка 3 од овој Прилог во согласност со нивниот предмет 
на уредување (знаци кои укажуваат забрана, предупре-
дување, задолжително однесување, патеки за евакуа-
ција, опрема за прва помош или противпожарна оп-
рема). 

1.2 Пиктограмите треба да бидат колку што е мож-
но поедноставни и да содржат само основни детали за 
информирање. 

1.3 Пиктограмите кои се користат во помала мера 
можат да бидат различни или подетални од пиктогра-
мите прикажани во точка 3 од овој Прилог, под услов 
тие да го имаат истото значење и разликите или прила-
годувањето да не го прават нејасно нивното значење. 

1.4 Графичките знаци треба да бидат конструирани 
од материјал отпорен на удар и временски влијанија, 
соодветен за просторот каде се поставуваат. 

1.5 Димензиите, колориметричките и фотометрич-
ките особини на графичките знаци, треба да бидат од-
брани за лесно гледање и разбирање. 

1.6 За изработка на знаците да се користат стандар-
дите МКС ISO 3864-1:2011 и МКС ISO 3864-4:2011. 

 
2. Услови за употреба: 
2.1 Графичките знаци треба да се постават на соод-

ветна висина и во положба која одговара на линијата 
на гледање, земајќи ги во предвид можните препреки, 
било на пристапната точка на подрачјето, во случај на 
општа опасност, или во непосредна близина на изворот 
на посебна опасност или објект, како и на добро освет-
лено, лесно достапно и видливо место.  

На места со слаба природна осветленост треба да се 
користа флуоресцентни бои, рефлектирачки материја-
ли или дополнително вештачко светло. 

2.2 Графичките знаци треба да се отстранат, кога 
престанало дејствието за кое биле поставени. 

 
3. Графички знаци за користење 
Непотполна листа на графички знаци кои треба да 

се користат е дадена во следната табела: 
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