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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

5544. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗА-
ЕМ КАЈ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И 
РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ „ИЗГРАДБА НА НОВА 
И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОСТОЈНАТА ДЕЛ-
НИЦА БЕЉАКОВЦЕ - КРИВА ПАЛАНКА - ИС-
ТОЧНИОТ ДЕЛ ОД ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ПРУГА НА  

КОРИДОР VIII, ФАЗА 2“ 
 

Се прогласува Законот за задолжување на Републи-
ка Македонија со заем кај Европската банка за обнова 
и развој по Договорот за заем за финансирање на про-
ектот „Изградба на нова и реконструкција на постојна-
та делница Бељаковце - Крива Паланка - источниот дел 
од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 2“, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 2 декември 2014 година. 

   
       Бр. 07 – 4511/1                       Претседател 
2 декември 2014 година       на Република Македонија,                       

      Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА 

ОБНОВА И РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ „ИЗГРАДБА 

НА НОВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОСТОЈНА-

ТА ДЕЛНИЦА БЕЉАКОВЦЕ - КРИВА ПАЛАНКА 

- ИСТОЧНИОТ ДЕЛ ОД ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ПРУГА  

НА КОРИДОР VIII, ФАЗА 2“ 

 

Член 1 

Република Македонија се задолжува кај Европската 

банка за обнова и развој со заем во износ од 

145.000.000 евра, наменет за реализација на проектот 

„Изградба на нова и реконструкција на постојната дел-

ница Бељаковце - Крива Паланка - источниот дел од 

железничката пруга на Коридор VIII, фаза 2 “. 

 

Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од 

член 1 од овој закон, се утврдуваат со Договор за заем 

за финансирање на проектот „Изградба на нова и ре-

конструкција на постојната делница Бељаковце - Крива 

Паланка - источниот дел од железничката пруга на Ко-

ридор VIII, фаза 2“, кој ќе се склучи помеѓу Република 

Македонија и Европската банка за обнова и развој. 

Во име на Република Македонија, Договорот за за-

ем од став 1 на овој член ќе го потпише министерот за 

финансии или од него овластено лице. 

 

Член 3 

Рокот за отплата на заемот од член 1 од овој закон е 

15 години, со вклучен грејс период од четири години.  
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Каматната стапка е варијабилна и се состои од 

шестмесечен ЕУРИБОР зголемен за маргина од 1%.  

Република Македонија ќе и плати на Европската 

банка за обнова и развој еднократна провизија во виси-

на од 1 %.  

За износот на неповлечените средства од заемот на 

Европската банка за обнова и развој ќе и се плаќа про-

визија во висина од 0,5% од износот на неповлечените 

средства од заемот на годишно ниво.  

 

Член 4 

За реализација на проектот од член 1 од овој закон,  

Јавното претпријатие за железничка инфраструктура 

„Македонски Железници“ – Скопје ќе склучи Проектен 

договор со Европската банка за обнова и развој. 

 

Член 5 

Проектот ќе го имплементира Јавното претпријатие 

за железничка инфраструктура „Македонски Желез-

ници“ - Скопје во соработка со Министерството за 

транспорт и врски и Министерството за финансии. 

 

Член 6 

За средствата од заемот од член 1 на овој закон ќе 

се склучи Договор за подзаем меѓу Јавното претприја-

тие за железничка инфраструктура „Македонски Же-

лезници“ – Скопје, Министерството за финансии и Ми-

нистерството за транспорт и врски. 

 

Член 7 

Република Македонија заемот од член 1 на овој за-

кон, ќе го отплаќа од средствата кои ќе се приберат со 

отплатата на позајмените средства на Јавното претпри-

јатие за железничка инфраструктура „Македонски Же-

лезници“ – Скопје, согласно Договорот за подзаем од 

член 6 од овој закон. 

 

Член 8 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија". 

____________ 

 

L I GJ 

PËR HUAMARRJE TË REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË TE BANKA EVROPIANE PËR 

RINDËRTIM DHE ZHVILLIM SIPAS 

MARRËVESHJES PËR HUA PËR FINANCIMIN E 

PROJEKTIT "NDËRTIMI I SEGMENTIT TË RI DHE 

RIKONSTRUKTIMI I SEGMENTIT EKZISTUES 

BELAKOVC - KRIVA PALLANKË - PJESA LINDORE  

E HEKURUDHËS SË KORRIDORIT VIII, FAZA 2" 

 

Neni 1 

Republika e Maqedonisë merr hua te Banka Evropiane 

për Rindërtim dhe Zhvillim në shumë prej 145 000 000 

euro, të dedikuar për realizimin e projektit "Ndërtimi i 

segmentit të ri dhe rikonstruktimi i segmentit ekzistues 

Belakovc - Kriva Pallankë - pjesa lindore e hekurudhës së 

Korridorit VIII, faza 2". 

Neni 2 

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i 

këtij ligji,  përcaktohen me Marrëveshje për hua për 

financimin e projektit "Ndërtimi i segmentit të ri dhe 

rikonstruktimi i segmentit ekzistues Belakovc - Kriva 

Pallankë - pjesa lindore e hekurudhës së Korridorit VIII, 

faza 2", që do të lidhet ndërmjet Republikë së Maqedonisë 

dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim . 

Në emër të Republikës së Maqedonisë Marrëveshjen 

për hua nga neni 1 i këtij ligji do ta nënshkruajë ministri i 

Financave ose personi i autorizuar prej tij.  

 

Neni 3 

Afati për pagesën e huas nga neni 1 i këtij ligji është 15 

vjet,  me grejs periudhë të përfshirë prej katër vitesh.  

Shkalla e kamatës është variabile dhe përbëhet nga 

EURIBOR gjashtëmujor të zmadhuar për  margjinë prej 1%.  

Republika e Maqedonisë do t’i paguajë Bankës 

Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim provizion të 

njëhershëm në lartësi prej 1 %. 

Për shumën e mjeteve të patërhequra të huas Bankës 

Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim do t’i paguhet 

provizion në lartësi prej 0,5% të shumës së mjeteve të 

patërhequra të huas në nivel vjetor.  

 

Neni 4 

Për realizimin e projektit nga neni 1 i këtij ligji, 

Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore 

"Hekurudhat e Maqedonisë" - Shkup do të lidhë 

Marrëveshje të projektit me Bankën Evropiane për 

Rindërtim dhe Zhvillim.  

 

Neni 5 

Projektin do ta implementojë Ndërmarrja Publike për 

Infrastrukturë Hekurudhore "Hekurudhat e Maqedonisë" - 

Shkup në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe 

Lidhjeve dhe Ministrinë e Financave. 

 

Neni 6 

Për mjete e huas nga neni 1 i këtij ligji do të lidhet 

Marrëveshje për nënhua  ndërmjet  Ndërmarrjes Publike 

për Infrastrukturë Hekurudhore "Hekurudhat e 

Maqedonisë" - Shkup, Ministrisë së Financave dhe 

Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve. 

 

 

Neni 7 

Republika e Maqedonisë huan nga neni 1 i këtij ligji, 

do ta paguajë nga mjetet që do të grumbullohen me 

pagesën e mjeteve të marra hua të Ndërmarrjes Publike për 

Infrastrukturë Hekurudhore "Hekurudhat e Maqedonisë" - 

Shkup, në pajtim me  Marrëveshjen për nënhua nga neni 6 

i këtij ligji.     

 

Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 



 Стр. 4 - Бр. 178                                                                                   2 декември 2014 
 

5545. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИ-

ЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБ-

ВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАЦИОНАЛНИ 

ПАТИШТА, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ЕВРОП-

СКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ И ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 

 

Се прогласува Законот за гаранција на Република Ма-

кедонија на обврските по Договорот за заем за финансира-

ње на Програмата за национални патишта, кој ќе се склучи 

меѓу Европската банка за обнова и развој и јавното прет-

пријатие за државни патишта, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 2 декември 2014 година. 

   

      Бр. 07 – 4512/1                          Претседател 

2 декември 2014 година         на Република Македонија,                       

      Скопје                           д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

 

З А К О Н 

ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ФИ-

НАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАЦИОНАЛ-

НИ ПАТИШТА, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ЕВРОП-

СКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ И ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 

 

Член 1 

Република Македонија го гарантира намирувањето 

на обврските и исполнувањето на одредбите од Дого-

ворот за заем за Програмата за национални патишта кој 

ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој 

и Јавното претпријатие за државни патишта во износ 

од 160.000.000 EВРА, доколку Јавното претпријатие за 

државни патишта не ги исполнува и сервисира об-

врските од Договорот за заем.  

 

Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот се ут-

врдуваат со Договор за заем од член 1 од овој закон, 

кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и раз-

вој и Јавното претпријатие за државни патишта за фи-

нансирање на Програмата за национални патишта. 

Член 3 

Сите обврски кои произлегуваат од Договорот за 

заем од член 1 на овој закон, како и сервисирањето на 

заемот ќе го врши Јавното претпријатие за државни па-

тишта од приходите кои ги остварува, во рокови и ус-

лови утврдени во Договорот за заем од член 1 на овој 

закон. 
 

Член 4 

Рокот за отплата на заемот од член 1 од овој закон е 

15 години со вклучен грејс период од четири години.  

Каматната стапка е варијабилна и се состои од 

шестмесечен ЕУРИБОР зголемен за маргина од 1%.  

Јавното претпријатие за државни патишта ќе и пла-

ти на Европската банка за обнова и развој еднократна 

провизија во висина од 1 % од износот на првата тран-

ша во рок од седум дена од денот на ефективност на 

траншата.  

Во рок од седум дена од денот на достапноста за 

користење на втората транша Јавното претпријатие за 

државни патишта ќе и плати на Европската банка за 

обнова и развој еднократна провизија во висина од 1 % 

од износот на втората транша. 

Јавното претпријатие за државни патишта ќе и пла-

ќа на Европската банка за обнова и развој провизија за 

неповлечени средства во висина од 0,5% од заемот на 

годишно ниво.   

За износот на неповлечени средства од заемот за 

првата транша провизијата ќе започне да се пресметува 

по 60 дена од денот на потпишувањето на Договорот за 

заем од член 1 на овој закон, а провизијата за неповле-

чени средства за втората транша ќе започне да се 

пресметува по седум дена од денот на достапноста за 

користење на втората транша. 

 

Член 5 

За регулирање на меѓусебните права и обврски кои 

произлегуваат од Договорот за заем од член 1 на овој 

закон и Договорот за гаранција Министерството за фи-

нансии и Јавното претпријатие за државни патишта ќе 

склучат посебен договор.  
 

Член 6 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

___________ 

 

L I GJ 

PËR GARANCI TË REPUBLIKËS SË MAQEDONI-

SË TË OBLIGIMEVE SIPAS MARRËVESHJES PËR 

HUA PËR FINANCIM TË PROGRAMIT PËR 

RRUGË NACIONALE, E CILA DO TË LIDHET 

NDËRMJET BANKËS EVROPIANE PËR RIN-

DËRTIM DHE ZHVILLIM DHE NDËRMARRJES  

PUBLIKE PËR RRUGË SHTETËRORE 

 

Neni 1 

Republika e Maqedonisë e garanton përmbushjen e 

obligimeve dhe përmbushjen e dispozitave të Marrëveshjes 

për hua për Programin për rrugë nacionale e cila do të 

lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe 
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Zhvillim dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore në 

shumë prej 160 000 000 euro, nëse Ndërmarrja Publike për 

Rrugë Shtetërore nuk i përmbush dhe servison obligimet 

nga Marrëveshja për hua.  

 

Neni 2 

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas përcaktohen 

me Marrëveshje për hua nga neni 1 i këtij ligji, e cila do të 

lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe 

Zhvillim dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore për 

financim të Programit për rrugë nacionale. 

 

Neni 3 

Të gjitha obligimet të cilat dalin nga Marrëveshja për 

hua nga neni 1 i këtij ligji, si dhe servisimin e huas do ta 

kryejë Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore nga të 

hyrat të cilat i realizon, në afate dhe kushte të përcaktuara 

në Marrëveshjen për hua nga neni 1 i këtij ligji. 

 

Neni 4 

Afati për pagesën e huas nga neni 1 i këtij ligji është 15 

vjet  me grejs periudhë të përfshirë prej katër vitesh.  

Shkalla e kamatës është variabile dhe përbëhet nga 

EURIBOR gjashtëmujor i zmadhuar për  margjinë prej 1%.  

Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore do t’i paguajë 

Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim provizion të 

njëhershëm në lartësi prej 1 % nga shuma e transhës së 

parë në afat prej shtatë ditësh nga dita e efektivitetit të 

transhës.  

Në afat prej shtatë ditësh nga dita e qasjes për 

shfrytëzim të transhës së dytë Ndërmarrja Publike për 

Rrugë Shtetërore do t’i paguajë Bankës Evropiane për 

Rindërtim dhe Zhvillim provizion të njëhershëm në lartësi 

prej 1 % nga shuma e transhës së dytë. 

Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore do t’i paguajë 

Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim provizion 

për mjete të patërhequra në lartësi prej 0,5% nga huaja në 

nivel vjetor.  

Për shumën e mjeteve të patërhequra nga huaja për 

transhën e parë provizioni do të fillojë të llogaritet pas 60 

ditësh nga dita e nënshkrimit të Marrëveshjes për hua nga 

neni 1 i këtij ligji, ndërsa provizioni për mjetet e 

patërhequra për transhën e dytë do të fillojë të llogaritet pas 

shtatë ditësh nga dita e qasjes për shfrytëzim të transhës së 

dytë. 

 

Neni 5 

Për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të 

ndërsjella që dalin nga Marrëveshja për hua nga neni 1 i 

këtij ligji dhe Marrëveshja për garanci, Ministria e 

Financave dhe Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore do 

të lidhin marrëveshje të veçantë.  

 

Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

5546. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ  

НАФТЕНИ РЕЗЕРВИ 

 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

задолжителни нафтени резерви, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 2 декември 2014 година. 

   

       Бр. 07 – 4513/1                        Претседател 

2 декември 2014 година       на Република Македонија,                       

      Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ НАФТЕНИ РЕЗЕРВИ 

 

Член 1 

Во Законот за задолжителни нафтени резерви 

("Службен весник на Република Македонија" број 

144/14) во членот 56 зборовите: „1 јануари 2015 го-

дина“ се заменуваат со зборовите: „1 јануари 2016 го-

дина“. 

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден по денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Маке-

донија". 

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR REZERVA  

TË DETYRUESHME TË NAFTËS 

Neni 1 

Në Ligjin për rezerva të detyrueshme të naftës (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 144/14) në 

nenin 56 fjalët: “1 janar 2015” zëvendësohet me fjalët: “1 

janar 2016”. 

 

Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë pas ditës së botimit 

në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

 

__________ 

5547. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 
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У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ 

ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИ-

ТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

продажба и давање под закуп на деловните згради и де-

ловните простории на Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 2 декември 2014 година. 

   

      Бр. 07 – 4514/1                          Претседател 

2 декември 2014 година       на Република Македонија,                       

      Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА 

И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРА-

ДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Законот за изменување на Законот за продажба 

и давање под закуп на деловните згради и деловните 

простории на Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ брoj 42/14), во членот 1 збо-

ровите : „ до 1 декември 2014 година “ се заменуваат со 

зборовите: „ до  1 мај 2015 година.“ 

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија". 

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHITJE DHE 

DHËNIE ME QIRA TË NDËRTESAVE AFARISTE 

DHE HAPËSIRAVE AFARISTE TË REPUBLIKËS 

SË MAQEDONISË 

 

Neni 1 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për shitje dhe dhënie 

me qira të ndërtesave afariste dhe hapësirave afariste të 

Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë" numër  42/14), në nenin 1 fjalët: "deri më 

1 dhjetor 2014" zëvendësohen me fjalët: "deri më 1 maj 

2015." 

 

Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

5548. 

Врз основа на член 19 алинеја 1 од Законот за елек-

тронските комуникации („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ број 39/14) Собранието на Република 

Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2014 

година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТOT  НА 

АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

 

1. Собранието на Република Македонија дава сог-

ласност на Статутот на Агенцијата за електронски ко-

муникации. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија.“ 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

    

Бр. 07-4494/1 Претседател 

1 декември 2014 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5549. 

Врз основа на член 41 став (10) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 

17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно 

партнерство („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 25.11.2014 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 

Член 1 

Концесиите за експлоатација на минерални сурови-

ни се доделуваат во функција на експлоатација на ми-

нералните суровини: 

- варовник на локалитетот „Цер“, општина Кичево и 

- минерална вода и гас СО2 на локалитет „с.Герми-

јан“, општина Новаци. 

Co оглед на фактот дека правото за експлоатација 

на минерални суровини се стекнува со доделување на 

концесија, единствен начин за продолжување на деј-

носта е да се доделат под концесија минералните суро-

вини определени со оваа одлука. 



2 декември 2014  Бр. 178 - Стр. 7 

 
 

Член 2 
Како основни цели за доделување на концесиите за 

експлоатација на: 
- варовник на локалитетот „Цер“, општина Кичево и 
- минерална вода и гас СО2 на локалитет „с. Герми-

јан“, општина Новаци 
е создавање на услови за рамномерно искористува-

ње на минералните суровини и создавање услови за 
нивна експлоатација. 

 
Член З 

Предмет на концесиите е експлоатација на мине-
ралните суровини: 

- варовник на локалитетот „Цер“, општина Кичево и 
- минерална вода и гас СО2 на локалитет „с. Герми-

јан“, општина Новаци. 
Концесиите за експлоатација на минералните суро-

вини ќе се доделат на понудувачите кои ќе ги исполнат 
условите содржани во тендерската документација и 
јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесиите за експло-
атација на минералните суровини ќе биде спроведена 
по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 
360 дена од денот на формирање на Комисијата за 
спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите за експлоатација, Владата на Република 
Македонија на предлог на министерот за економија, 
формира Комисија за спроведување на постапката, во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. Тендерската документација 
на предлог на министерот за економија се доставува до 
Владата на Република Македонија на одобрување. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за експлоатација на минерал-
на суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок 
од десет дена ќе го објави јавниот повик, согласно За-
конот за концесии и јавно приватно партнерство. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-9045/1     Претседател на Владата 

25 ноември 2014 година   на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5550. 

Врз основа на член 39 став (8) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-

та на Република Македонија на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕК-

СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 

ДИЈАБАЗ НА ГРАДЕЖНОТО ДРУШТВО  „ГРАНИТ“ 

АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КОРЕШНИЦА“,  

ОПШТИНА  ДЕМИР КАПИЈА 

 

1. На Градежното друштво „ГРАНИТ“ АД Скопје 

му се продолжува концесијата за експлоатација на ми-

нерална суровина – дијабаз на локалитетот “Кореш-

ница“, општина  Демир Капија, со површина на прос-

тор на концесија за експлоатација дефинирана со Дого-

ворот за концесија за експлоатација на минералната су-

ровина-дијабаз на локалитетот „Корешница“, општина  

Демир Капија бр. 24-8462/1 од 18.10.2007 година (во 

понатамошниот текст: Договор за концесија) и тоа: 

                                                                             

Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7 605 900 4 588 300 

Т-2 7 606 125 4 588 300 

Т-3 7 605 990 4 587 628 

Т-4 7 605 540 4 587 260 

Т-5 7 603 650 4 587 500 

Т-6 7603 650 4 587 820 

Т-7 7 605 800 4 587 720 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

1,000860 km2. 

3. Времетраењето за продолжувањето на концесија-

та од точка 1 на оваа одлука е за десет години. 

4. Висината на надоместокот за продолжувањето на 

концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со 

анекс на Договорот за концесија во согласност со Тари-

фникот за утврдување на висината на надоместоците за 

издавање на дозволи и концесии за вршење на детални 

геолошки истражувања и концесии за експлоатација на 

минерални суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за продолжувањето на концесијата од точка 1 на оваа 

одлука ќе се определат со анекс на Договорот за конце-

сија. 

6. Како почеток на важење на продолжувањето на 

концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот 

на потпишување на анекс на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, 

анексот на Договорот за концесија ќе го потпише ми-

нистерот за економија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-2055/2 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5551. 

Врз основа на член 39 став (8) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-

та на Република Македонија на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕК-

СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-

РОВНИК НА ГРАДЕЖНОТО ДРУШТВО „ГРАНИТ“ 

АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РАШАНЕЦ“, 

ОПШТИНА ОХРИД 

 

1. На Градежното друштво „ГРАНИТ“ АД Скопје 

му се продолжува концесијата за експлоатација на ми-

нерална суровина – варовник на локалитетот „Раша-

нец“, општина Охрид, со површина на простор на 

концесија за експлоатација дефинирана со Договорот 

за концесија за експлоатација на минералната суро-

вина-варовник на локалитетот „Рашанец“, општина 

Охрид бр. 24-8437/1 од 18.10.2007 година  (во поната-

мошниот текст: Договор за концесија) и тоа: 

                                                                                                                                                         

Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7 493 150 4 563 100 

Т-2 7 493 800 4 563 100 

Т-3 7 493 800 4 563 800 

Т-4 7 493 150 4 563 800 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

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

455000 km2. 

3. Времетраењето за продолжувањето на концесија-

та од точка 1 на оваа одлука е за десет години. 

4. Висината на надоместокот за продолжувањето на 

концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со 

анекс на Договорот за концесија во согласност со Тари-

фникот за утврдување на висината на надоместоците за 

издавање на дозволи и концесии за вршење на детални 

геолошки истражувања и концесии за експлоатација на 

минерални суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за продолжувањето на концесијата од точка 1 на оваа 

одлука ќе се определат со анекс на  Договорот за 

концесија. 

6. Како почеток на важење на продолжувањето на 

концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот 

на потпишување на анекс на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, 

анексот на Договорот за концесија ќе го потпише ми-

нистерот за економија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.                                                                                      

 

Бр. 42-2055/3 Заменик на претседателот  

25 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5552. 

Врз основа на член 39 став (8) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-

та на Република Македонија на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-

НА – ВАРОВНИК НА ГРАДЕЖНОТО ДРУШТВО 

„ГРАНИТ“ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

„СЛОЕШТИЦА“, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 

 

1. На Градежното друштво „ГРАНИТ“ АД Скопје 

му се продолжува концесијата за експлоатација на ми-

нерална суровина – варовник на локалитетот “Слоеш-

тица“ општина Демир Хисар, со површина на простор 

на концесија за експлоатација дефинирана со Догово-

рот за концесија за експлоатација на минералната суро-

вина-варовник на локалитетот „Слоештица“ општина 

Демир Хисар бр. 24-9687/1 од 21.11.2007 година (во 

понатамошниот текст: Договор за концесија) и тоа:                                                                             

                                                                           

Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7 508 100 4 570 600 

Т-2 7 508 100 4 570 780 

Т-3 7 507 700 4 570 720 

Т-4 7 507 700 4 570 825 

Т-5 7 507 790 4 571 100 

Т-6 7 507 735 4 571 245 

Т-7 7 507 735 4 571 500 

Т-8 7 508 300 4 571 500 

Т-9 7 508 300       4 570 600 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

0,449638  km2. 

3. Времетраењето за продолжувањето на концесија-

та од точка 1 на оваа одлука е за десет години. 

4. Висината на надоместокот за продолжувањето на 

концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со 

анекс на Договорот за концесија во согласност со Тари-

фникот за утврдување на висината на надоместоците за 

издавање на дозволи и концесии за вршење на детални 

геолошки истражувања и концесии за експлоатација на 

минерални суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за продолжувањето на концесијата од точка 1 на оваа 

одлука ќе се определат со анекс на Договорот за конце-

сија. 

6. Како почеток на важење на продолжувањето на 

концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот 

на потпишување на анекс на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, 

анексот на Договорот за концесија ќе го потпише ми-

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

                      
Бр. 42-2055/4 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5553. 
Врз основа на член 39 став (8) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – БАЗАЛТ НА ГРАДЕЖНОТО ДРУШТВО „ГРА-
НИТ“ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЗЕБР-
ЊАК“, ОПШТИНА КУМАНОВО И ОПШТИНА  

СТАРО НАГОРИЧАНЕ 
 
1. На Градежното друштво „ГРАНИТ“ АД Скопје 

му се продолжува концесијата за експлоатација на ми-
нерална суровина – базалт на локалитетот „Зебрњак“, 
општина Куманово и општина Старо Нагоричане, со 
површина на простор на концесија за експлоатација де-
финирана со Договорот за концесија за експлоатација 
на минералната суровина- базалт на локалитетот „Зебр-
њак“, општина Куманово и општина Старо Нагоричане 
бр. 24-8474/1 од 18.10.2007 година  (во понатамошниот 
текст: Договор за концесија) и тоа:                                                                             

                                                                           
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7 564 250 4 666 700 
Т-2 7 565 350 4 666 100 
Т-3 7 566 350 4 667 900 
Т-4 7 565 250 4 668 400 
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 2, 
475 km2. 

3. Времетраењето за продолжувањето на концесија-
та од точка 1 на оваа одлука е за десет години. 

4. Висината на надоместокот за продолжувањето на 
концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со 
анекс на Договорот за концесија во согласност со Тари-
фникот за утврдување на висината на надоместоците за 
издавање на дозволи и концесии за вршење на детални 
геолошки истражувања и концесии за експлоатација на 
минерални суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за продолжувањето на концесијата од точка 1 на оваа 
одлука ќе се определат со анекс на Договорот за конце-
сија. 

6. Како почеток на важење на продолжувањето на 
концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот 
на потпишување на анекс на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, 
анексот на Договорот за концесија ќе го потпише ми-
нистерот за економија. 

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

 
Бр. 42-2055/5 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5554. 
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. 84/2008, 
35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 2.12.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА  

И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
131.000 литри Еуродизел БС на Град Скопје. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на Град Скопје, за потребите на Јавното сообра-
ќајно претпријатие „Скопје“ - Скопје за спроведување 
на акцијата „Ден на дрвото - засади ја својата иднина" 
во есен 2014 година.  

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на 
товар на Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“ - 
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. 42-9921/1 Заменик на претседателот 

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5555. 
Врз основа на член 99-а став (1) од Законот за зем-

јоделство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 
15/2013, 69/2013,  106/2013 и 177/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 2.12. 
2014 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ПОМОШ 
КАКО МЕРКА ЗА ИСПЛАТА ЗА ПРОДАДЕН ТУТУН 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува дополнителна помош 
како мерка за исплата на продаден тутун, висината на 
дополнителната помош, начинот на утврдување на из-
носот и рокот за враќање на исплатените средства за 
дополнителната помош. 

 
Член 2 

Дополнителната помош како мерка од член 1 на 
оваа одлука се исплаќа за продаден тутун во период од 
15 декември 2013 година до 15 март 2014 година врз 
основа на склучен договор за производство и откуп на 
тутун со регистриран откупувач за тутун согласно За-
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кон за тутун и тутунски производи, а кој не е платен од 
страна на откупувачот до денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

Дополнителната помош од став 1 на овој член се 
исплаќа како мерка предвидена во Програмата за фи-
нансиска поддршка во земјоделството за 2014 година. 

 
Член 3 

Висината на дополнителната помош од член 1 на 
оваа одлука се утврдува според типот и класата на про-
дадениот тутун според просечната цена за откуп на 
тутун  во производниот регион која е утврдена по ки-
лограм тутун и изнесува: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Член 4 

Износот на дополнителната помош за продаден 
тутун се утврдува врз основа на податоците за произво-
дителите на тутун и тоа: име и презиме/назив, 
ЕМБГ/ЕДБ, тип на тутун, класа на тутун, количина на 
продаден а неплатен тутун и назив на откупувачот кои 
Државниот инспекторат за земјоделство ги доставува 
до Агенцијата за финансиска поддршка во земјодел-
ството и руралниот развој.  

Податоците од став 1 на овој член се доставуваат на 
образец кој е даден во прилог на оваа одлука. 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјодел-
ството и руралниот развој  по приемот на податоците 
од став 1 на овој член а согласно висината на дополни-
телната помош утврдена во член 3 на оваа одлука, го 
утврдува износот на дополнителната помош во реше-
нието за исплата по поединечен корисник. 

 
Член 5 

Корисникот на дополнителната помош ќе го врати 
исплатениот износ на дополнителната помош доколку 
во периодот од три години од денот на исплатата врз 
основа на судска одлука или исполнување на догово-
рот за производство и откуп на тутун го добие истиот, 
намален или зголемен износ на име надомест на штета 
или исполнување на договорот за производство и от-
куп на тутун. 

Корисникот на дополнителната помош согласно 
став 1 на овој член средствата ги враќа на сметка на 
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството 
и руралниот развој во рок од 15 дена од денот на нап-
латата согласно судската одлука или исполнувањето на 
договорот за производство и откуп на тутун. 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјодел-
ството и руралниот развој 60 дена пред истекот на тре-
тата години од денот на исплатата на дополнителната 
помош врз основа на податоците од Управата за јавни 
приходи врши проверка на исполнувањето на об-
врската на корисникот од став 2 на овој член. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-10607/7 Заменик на претседателот 

2 декември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________ 

5556. 
Врз основа на член 39 став (8) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – ВАРОВНИК НА ГРАДЕЖНОТО ДРУШТВО 
„ГРАНИТ“ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ   

„БРАЗДА“, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 
 
1. На  Градежното друштво „ГРАНИТ“ АД Скопје му 

се продолжува концесијата за експлоатација на 
минерална сдуровина – варовник  на локалитетот 
„Бразда“, Општина Чучер Сандево, со површина на 
простор на концесија за експлоатација дефинирана со 
Договорот за концесија за експлоатација на минерална-
та суровина - варовник на локалитетот „Бразда“ 
Општина Чучер Сандево бр. 24-8461/1 од 18.10.2007 
година  (во понатамошниот текст: Договор за концеси-
ја) и тоа:                                                                             

                                                                           
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7 531 500 4 660 000 
Т-2 7 533 000 4 660 000 
Т-3 7 533 000 4 658 500 
Т-4 7 531 500 4 658 500 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува          
P= 2, 250000 km2. 

3. Времетраењето за продолжувањето на концесија-
та од точка 1 на оваа одлука е за десет години. 

4. Висината на надоместокот за продолжувањето на 
концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со 
анекс на Договорот за концесија во согласност со Тари-
фникот за утврдување на висината на надоместоците за 
издавање на дозволи и концесии за вршење на детални 
геолошки истражувања и концесии за експлоатација на 
минерални суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за продолжувањето на концесијата од точка 1 на оваа 
одлука ќе се определат со анекс на Договорот за конце-
сија. 

6. Како почеток на важење на продолжувањето на 
концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот 
на потпишување на анекс на Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, 
анексот на Договорот за концесија ќе го потпише ми-
нистерот за економија. 

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

 
Бр. 42-2055/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

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

5557. 

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финан-

сирање на политичките партии („Службен весник на 

РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 

23/13), министерот за правда, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРА-

ЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО 

ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ 

ПАРТИИ 

 

Запирањето на исплата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-

нија на политичките партии во Одлуката број 11-3335/1 

од 9 октомври 2014 година престанува да важи за поли-

тичките партии: 

1. МБ: 6110452 – ТАТКОВИНСКА МАКЕДОНСКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБНОВА – ВАР-

ДАР-ЕГЕЈ-ПРИРИН (не се доставени: извештај од ре-

гистар на примени донации / член 25, годишна сметка / 

член 26 став 3 и годишен финансиски извештај / член 

27); и  

2. МБ: 5193303 – СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕ-

ДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на 

примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 

став 3 и годишен финансиски извештај / член 27); 

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 

„Службен весник на Република Македонија“ согласно 

член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-

тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13). 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 

средствата на политичките партии за редовно годишно 

финансирање од Буџетот на Република Македонија об-

јавена во „Службен весник на Република Македонија” 

број 153/2014  од 20.10.2014 година, Државниот завод 

за ревизија достави барање за запирање на забраната на 

исплатата на средствата за редовно годишно финанси-

рање на политичките партии кои ги исполниле об-

врските за финансиско известување за 2013 година 

број 36-649/5 од 18.11.2014 година. 

Државниот завод за ревизија достави известување 

дека политичките партии ТАТКОВИНСКА МАКЕ-

ДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБНО-

ВА – ВАРДАР-ЕГЕЈ-ПРИРИН и  СОЈУЗ НА РОМИТЕ 

ОД МАКЕДОНИЈА,  ги исполниле целосно своите об-

врски за финансиско известување за 2013 година. 

Со оглед дека наведените политички партии ги ис-

полниле условите за запирање на забраната за исплата 

на средствата на политичките партии за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-

нија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за финан-

сирање на политичките партии („Службен весник на 

РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 

23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.  

 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политички-

те партии можат да поведат управен спор пред Управ-

ниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на 

истата во „Службен весник на Република Македонија”. 

   

Бр. 11-3335/11  

28 ноември 2014 година Министер за правда, 

Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 

________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

5558. 

Врз основа на член 15 ставови (18) и (19) од Зако-

нот за земјоделство и рурален развој („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12,  

15/13, 69/13 и 106/13), министерот за земјоделство, шу-

марство и водостопанство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ НА ПОДАТОЦИТЕ, ПОСТАПКАТА И 

НАЧИНОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И ДОДЕЛУВАЊЕ 

НА ЕДИНСТВЕН ИДЕНТИФИКАЦИСКИ БРОЈ 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО  И ЗА 

ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ И БРИШЕЊЕ, СОД-

РЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗЦИТЕ И 

ПОТРЕБНАТА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ 

И БРИШЕЊЕ И НАЧИН И РОК ЗА РАКУВАЊЕ, 

УПОТРЕБА, ОБЈАВУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ПО-

ДАТОЦИТЕ ОД EДИНСТВЕН РЕГИСТАР НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА, КАКО И СОД-

РЖИНАТА И ФОРМАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗА-

ПИШУВАЊЕ И РЕШЕНИЕТО ЗА БРИШЕЊЕ ОД 

EДИНСТВЕНИОТ РЕГИСТАР НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ  

СТОПАНСТВА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат видот на пода-

тоците, постапката и начинот за запишување и доделу-

вање на единствен идентификациски број на земјодел-

ското стопанство и за промена на податоци и бришење, 

содржината и формата на обрасците и потребната 
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придружна документација за запишување, промена на 

податоци и бришење и начин и рок за ракување, упот-

реба, објавување и чување на податоците од единствен 

регистар на земјоделски стопанства, како и содржината 

и формата на решението за запишување и решението за 

бришење од Единствениот регистар на земјоделски 

стопанства. 

 

Член 2 

За запишување на земјоделското стопанство во 

Единствениот регистар на земјоделски стопанства (во 

понатамошниот текст: ЕРЗС) и за доделување на 

единствен идентификациски број, (во понатамошниот 

текст: ИДБР) односно за пријавување на промени, но-

сителот на земјоделското стопанство поднесува барање 

за упис и пријава на промени во ЕРЗС во подрачната 

единица на Министерството за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство на подрачјето каде се наоѓа се-

диштето на земјоделското стопанство.  

Барањето од став 1 на овој член ги содржи следните 

обрасци и тоа: обрасци бр. 1А, 1Б, 2, 4А, 4Б, 5 и 6 во 

А4 формат на хартија во бела боја и образец бр. 3 во 

А3 формат на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на 

овој правилник.  

 

Член 3 

Кон барањето од член 2 став 1 на овој правилник 

носителот на земјоделското стопанство треба да ја дос-

тави следната придружна документација и тоа: 

- изјава на членовите на семејното земјоделско сто-

панство со која потврдуваат дека се членови на едно 

земјоделско стопанство и дека се назначува еден од 

членовите за носител на семејното земјоделско стопан-

ство; 

- доказ за поседување или располагање со земјодел-

ско земјиште: имотен лист не постар од шест месеци; 

договор за закуп на земјоделско земјиште во државна 

сопственост; договор за закуп на земјоделско земјиште 

во приватна сопственост; договор за плодоуживање на 

земјоделско земјиште во државна сопственост или до-

говор за плодоуживање на земјоделско земјиште во 

приватна сопственост;  

- доказ за бројна состојба на добитoкот – листа со 

броеви од пасоши на регистриран и идентификуван до-

биток или потврда со броеви на пасоши од овластени 

организации како и потврда од официјален ветеринар 

за бројот на одгледувани животни или пчелни семеј-

ства кои не се евидентирани;  

- копија од сметка на носителот на земјоделското 

стопанство;    

- изјава на одговорното лице на правното лице но-

сител на земјоделското стопанство дека не постои ка-

питална поврзаност меѓу правните лица носители на 

земјоделските стопанства запишани во ЕРЗС;  

- доказ  за тековна состојба на правното лице изда-

дена од Централен регистар на Република Македонија 

не постара од шест месеци и  

- копија од депонирани потписи за правни лица.    

Освен  документацијата од став 1 на овој член но-

сителот на земјоделското стопанство во зависност од 

дејноста која ја врши треба да ги достави и следните 

документи: 

- изјава за производство на печурки, вид на пе-

чурки, производствен капацитет во метри квадратни и 

обем на производство за запишување на печуркарник; 

- имотен лист во кој се запишани оранжериите за 

оранжериско производство за запишување на оранже-

рии;  

- имотен лист за објектот во кој ја извршува дејнос-

та сточарско производство за запишување на земјодел-

ско стопанство кое се занимава со сточарско  произ-

водство и не располага со земјоделско земјиште; 

- изјава за одгледување полжави, вид на полжави, 

производствен капацитет во метри квадратни и обем на 

производство за запишување на производство на пол-

жави и 

- сертификат за органско производство или произ-

водство во конверзија за органските производители.  

Во случај на промена на податоците по запишува-

њето на земјоделското стопанство во ЕРЗС согласно 

рокот утврден од член 15 став 12 од Законот за земјо-

делство и рурален развој, носителот на земјоделското 

стопанство треба да поднесе барање од член 2 став 1 на 

овој правилник и да ја приложи потребната документа-

цијата со што ја докажува новата состојба настаната со 

промената.   

 

Член 4 

По поднесување на барањето од член 2 став 1 на 

овој правилник заедно со придружната документација-

со кое се бара  запишување во ЕРЗС,  електронски се 

доделува ИДБР на земјоделското стопанство.  

ИДБР на земјоделското стопанство  се состои од 11 

броја од кои првите 10 места се последователниот број 

на запишаното земјоделското стопанство, а последното 

место претставува контролен број. 

 

Член 5 

По доделувањето на ИДБР на носителот на земјо-

делското стопанство му се издава решение за запишу-

вање во ЕРЗС на хартија во бела боја во  А4 формат. 

Решението од став 1 на овој член ги содржи следни-

те податоци и тоа: 

- грб на Република Македонија; 
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- назив “Република Македонија“ а под него назив 

„Министерство за земјоделство, шумарство и  водосто-

панство“; 

- назив на подрачната единица; 

- ИДБР со бар код; 

- законски основ;  

- број и датум на поднесено барање; 

- име и презиме на подносителот на барањето; 

- место на живеење на подносителот на барањето; 

- име и презиме на носителот на земјоделското сто-

панство односно назив на правното лице; 

- адреса односно седиштето на земјоделското сто-

панство;  

- ИДБР број на земјоделското стопанство; 

- трансакциска сметка односно жиро сметка;  

- број на членови на земјоделското стопанство;  

- организациски облик на земјоделското стопан-

ство; 

- пријавени површини под растително производ-

ство;  

- пријавени капацитети за сточарско производство; 

- образложение; 

- правна поука; 

- име, презиме и потпис на овластеното лице од 

Министерството за земјоделство, шумарство и водос-

топанство; 

- датум на издавање на решението и 

- место за печат.  

Формата и содржината на решението од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на  

овој правилник.  

 

Член 6 

Земјоделското стопанство се брише од ЕРЗС во 

следните случаи и тоа: 

- на барање на носителот на земјоделското стопан-

ство; 

- кога носителот на земјоделското стопанство ќе го 

отуѓи земјоделкото земјиште и не e сопственик на до-

биток или 

- со престанок на вршење на земјоделската дејност.  

Формата и содржината на барањето за бришење на 

земјоделското стопанство од ЕРЗС се дадени во При-

лог 3, кој е составен дел на овој правилник.  

 

Член 7 

Во случај на исполнување на некој од условите од 

член 6 став 1 на овој правилник, се издава решение за 

бришење на земјоделското стопанство од ЕРЗС. 

Решението од став 1 на овој член се издава во А4 

формат на хартија во бела боја и ги содржи следните 

податоци: 

- грб на Република Македонија; 

- „Република Македонија“, а под него назив „Ми-

нистерство за земјоделство, шумарство и  водостопан-

ство“; 

- назив на подрачната единица; 

- ИДБР со бар код; 

- законски основ;  

- број и датум на поднесено барање; 

- име и презиме на подносителот на барањето; 

- место на живеење на подносителот на барањето; 

- име и презиме на носителот на земјоделското сто-

панство односно назив на правното лице; 

- адреса односно седиште на земјоделското стопан-

ство;  

- ИДБР број на земјоделското стопанство;  

- организациски облик на земјоделското стопан-

ство; 

- образложение; 

- правна поука; 

- име, презиме и потпис на овластеното лице од 

Министерството за земјоделство, шумарство и водос-

топанство и 

- место за печат.  

Формата и содржината на решението од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на 

овој правилник.  

 

Член 8 

Податоците од ЕРЗС се чуваат во електронска фор-

ма во период од пет години и се употребуваат за адми-

нистративна контрола на барателите на финансиска 

поддршка, за потребите на Министерството за земјо-

делство, шумарство и водостопанство за следење, ана-

лиза и креирање на политиките во земјоделството и ру-

ралниот развој. 

Податоците од став 1 на овој член се чуваат во 

електронска форма, а се објавуваат во збирна форма по 

земјоделски култури, по општини и на ниво на Репуб-

лика Македонија.  

 

Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за форма, содржина, 

потребна документација и начин на водење на единстве-

ниот регистер на земјоделски стопанства („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 49/11). 

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.   

 

Бр. 23-1601/7 Министер за земјоделство, 

26 ноември 2014 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

5559. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11 и 123/12),  директорот на Агенци-

јата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРА-

НА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТ-

ПАДОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ 

СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА ТРАНСМИ-

СИВНИ СПОНГИОФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ 

 

1. Во Решението за забрана на увоз во Република 

Македонија на животни, производи, суровини и отпа-

доци од животинско потекло заради спречување на 

внесување на трансмисивни спонгиоформни енцефало-

патии („Службен весник на Република Македонија” бр. 

57/09, 105/09, 150/09, 3/11, 41/11, 52/12, 113/12 и 

118/13), Прилозите 1, 2 и 3  се заменуваат со нови При-

лози 1, 2 и 3 кои се дадени во Прилог и се составен дел 

на ова решение.  

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 19-7840/3 Директор на Агенција 

28 ноември 2014 година за храна и ветеринарство, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 

 
 
 

 Прилог 1 

 

Листа на земји или региони со незначителен  

БСЕ ризик 

 

Австралија 

Австрија 

Аргентина 

Белгија 

Бразил 

Бугарија 

Данска 

Естонија 

Израел 

Исланд 

Италија 

Индија 

Јапонија 

Колумбија 

Латвиjа 

Луксембург 

Малта 

Нов Зеланд 

Норвешка 

Панама 

Парагвај 

Перу 

Португалија 

Соединети Американски Држави 

Сингапур 

Словачка 

Словенија 

Унгарија 

Уругвај 

Финска 

Холандија 

Хрватска 

Чиле 

Шведска 

 

 

Прилог 2 

 

Листа на земји или региони со контролиран  

БСЕ ризик 

 

Германија 

Грција 

Ирска 

Јужна Кореја 

Канада 

Кипар 

Коста Рика 

Литванија 

Лихтенштајн 

Мексико 

Никарагва 

Обединето Кралство 

Полска 

Романија 

Taјван  

Франција 

Чешка 

Шпанија 

Швајцарија 

 

 

Прилог 3 

 

Листа на земји или региони со неопределен  

БСЕ ризик 

 

Авганистан 

Албанија 

Алжир 

Андора 

Ангола 

Азербејџан 

Бахами 

Бахраин 

Бангладеш 
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Барбадос 

Белорусија 

Белиз 

Бенин 

Бутан 

Боливија 

Босна и Херцеговина 

Боцвана 

Брунеи 

Буркина Фасо 

Бурунди 

Брегот на Слоновата Коска 

Вануату 

Венецуела 

Виетнам 

Габон 

Гамбија 

Грузија 

Гана 

Гватемала 

Гвинеја 

Гвинеја Бисао 

Гвајана 

Доминиканска Република 

Ерменија 

Еквадор 

Египет 

Ел Салвадор 

Екваторијална Гвинеја 

Еритреја 

Етиопија 

Замбија 

Непал 

Нова Каледонија 

Нигер 

Нигерија 

Обединети Арапски Емирати 

Оман 

Пакистан 

Папуа Нова Гвинеја 

Русија 

Руанда 

Сан Марино 

Сао Томе и Пренсипе 

Саудиска Арабија 

Сенегал 

Србија 

Сејшели 

Сиера Леоне 

Сомалија 

Судан 

Суринам 

Свазиленд 

Сирија 

Зимбаве 

Индонезија 

Иран 

Ирак 

Јамајка 

Јордан 

Јемен 

Јужноафриканска Република 

Камбоџа 

Камерун 

Катар  

Кејп Верде 

Кина 

Коморо 

Конго 

Конго (Демократска Република) 

Куба 

Казахстан 

Кенија 

Северна Кореја 

Косово 

Кувајт 

Киргистан 

Лаос 

Либан 

Лесото 

Либија 

Мадагаскар 

Малави 

Малезија 

Малдиви 

Мали 

Мавританија 

Маврициус 

Микронезија (Федерални Држави) 

Молдавија 

Монголија 

Мароко 

Мозамбик 

Мјанмар 

Намибија 

Таџикистан 

Танзанија 

Тајланд 

Тајпеј (Кинески) 

Тимор-Лесте 

Того 

Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Турција 

Туркменистан 

Узбекистан 

Уганда 

Украина 

Филипини 

Фиџи 

Хаити 

Хондурас 

Црна Гора 

Централноафриканска Република 

Чад 

Џибути 

Шри Ланка 
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ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

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

