
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
3634. Уредба за минималните стандарди 

за материјално - техничките сред-

ства, опрема и просторно сместу-

вање, според категоризацијата на 

граничните премини  ..........................  2 
3635. Одлука за давање согласност на 

Решението за отстапување одземе-

ни предмети со правосилна пресуда 

на Основно јавно обвинителство-

Скопје ...................................................  5 
3636. Одлука за давање согласност на 

Решението за отстапување одземе-

ни предмети со правосилни пресу-

ди на ЈП „Паркови и зеленило" - 

Скопје ...................................................  5 
3637. Одлука за давање согласност на 

Решението за отстапување одземе-

ни предмети  со правосилни пресу-

ди на Казнено поправниот дом - 

Идризово ..............................................  6 
3638. Одлука за давање согласност на 

Решението за отстапување одземе-

ни предмети со правосилни пресу-

ди на Општина Кичево .......................  6 

  Стр. 
3639. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска до-

кументација за изградба на стопан-

ски комплекс – производство дис-

трибуција и сервиси-ископ, тран-

спорт, сепарирање и перење на 

фракции КО Црвени Брегови 1 и 

КО Црвени Брегови 2  Општина 

Неготино ............................................... 6 
3640. Одлука за давање на согласност за 

раскинување на Договорот за дол-

готраен закуп на градежно земјиш-

те бр.09-1053/1 од 26.08.2014 годи-

на склучен со Друштвото за произ-

водство, транспорт, трговија и ус-

луги Енергија Инвест ЛТД експорт 

– импорт ДООЕЛ с.Бунарџик 

Илинден ................................................ 6 
3641. Одлука за престанок на користење 

и за пренесување на правото на 

сопственост на движни ствари на 

Општина Ресен ..................................... 7 

Број 122 21 јули 2015, вторник година LXXI 



 Стр. 2 - Бр. 122                                                                             21 јули 2015 
 

  Стр. 
3642. Одлука за доделување концесија за 

експлоатација, за потребите за из-
градба на државен пат „А4, делни-
ца Миладиновци – Свети Николе – 
Штип со должина од км45+841,08“, 
на минерална суровина – песок и 
чакал на Јавното претпријатие за 
државни патишта на локалитетот 
„Широка падина“ с.Кадрифаково, 
Општина Свети Николе   ....................  7 

3643. Одлука за утврдување на геодет-
ски работи за посебни намени од 
значење за Република Македонија ....  8 

3644. Одлука за утврдување на геодет-
ски работи за посебни намени од 
значење за Република Македонија ....  8 

3645. Одлука за престанување со работа 
на Акционерското друштво за про-
моција и продажба на земјоделски 
производи Агри-Ленд АД Скопје ......  8 

3646. Одлука за давање на трајно корис-
тење на недвижна ствар на Минис-
терството за финансии - Управата 
за имотно-правни работи ....................  9 

3647. Одлука за воведување на рестрик-
тивните  мерки согласно Резолуци-
јата 2216 (2015) на Советот за без-
бедност на Обединетите нации  
против физичките  лица од Анексот 
на Резолуцијата 2216 (2015) на Со-
ветот за безбедност на Обединетите 
нации, заради закани кон меѓуна-
родниот мир и безбедност причине-
ти од терористички акти .....................  9 

3648. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда 
на Акционерско друштво „Аерод-
роми на Македонија” ..........................  26 

 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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управа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 
105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/2011, 113/2012, 
43/2014, 167/2014 и 33/2015), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 го-
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У Р Е Д Б А 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАТЕРИЈАЛНО 
- ТЕХНИЧКИТЕ СРЕДСТВА, ОПРЕМА И ПРОСТОРНО 
СМЕСТУВАЊЕ, СПОРЕД КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА  

НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат минималните стан-

дарди за материјално-техничките средства, опрема и 
просторно сместување според категоризацијата на гра-
ничните премини. 

 
Член 2 

За непречено функционирање на објектите на гра-
ничните премини за патен сообраќај треба да биде 
обезбедена следната минимална инфраструктура: 

- пристапна сообраќајница; 
- довод на електрична енергија за внатрешно освет-

лување со минимум 250 лукса; 
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- довод на електрична енергија за надворешно ос-

ветлување со минимум 250 лукса; 
- довод на вода; 
- одвод на фекални и атмосферски води; 
- пречистителна станица за отпадни води или сеп-

тичка јама; 
- греење и ладење; 
- телекомуникациски водови со телефонски линии 

во канцелариите на   шефовите; 
- информатички водови и мрежно поврзување; 
- агрегат за електрична енергија;  
- паркинг простор за паркирање на службени вози-

ла на Царинската управа и Министерството за внат-
решни работи и јавен паркинг простор; 

- хортикултурно уредена површина во подрачјето 
на граничниот премин и 

- јарбол за државно знаме.  
 

Член 3 
Освен инфраструктурата наведена во член 2 од оваа 

уредба, за вршење на царинската контрола, потребно е 
да се обезбедат и: 

- контролни кабини за вршење на царинска контро-
ла со минимална површина од 2,25 м2;  

- надстрешница за заштита од временски непогоди 
која ќе се простира по целата должина на управната 
зграда, плус 5 до 7 метри во  должина од крајните ра-
бови на контролните кабини; 

- сообраќајни ленти за патнички возила, автобуси и то-
варни возила, а кај граничните премини од прва категорија 
и една сообраќајна лента за вонгабаритен превоз;  
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- автоматски рампи за сите сообраќајни ленти во 
линија на  контролата; 

- вертикална и хоризонтална сигнализација; 
- канал за царинска контрола надвор од сообраќај-

ните ленти; 
- надворешна платформа за преглед на царинска 

стока; 
- надстрешница над надворешната платформа за 

преглед на стоката и 
- санитарни јазли. 
       

Член 4 
Површината и диспозицијата на објектите на гра-

ничните премини кои се користат за царинска контрола 
се утврдува со техничката документација изработена 
врз основа на урбанистичка планска документација, 
односно на архитектонско-урбанистички проекти сог-
ласно прописите за просторно и урбанистичко плани-
рање. 

 
Член 5 

Канцелариските простории кои се користат за ца-
ринска контрола можат да бидат со едно работно место 
и канцеларии со повеќе работни места.  

Канцеларијата во која е предвидено да работи еден 
вработен е со површина од најмалку 9 м2, а доколку во 
една канцеларија се сместени повеќе вработени лица, 
површината се зголемува за најмалку 6 м2 за секој вра-
ботен. 

По исклучок од став 2 на овој член заради специ-
фичноста на работното место, зад шалтерски пулт, во 
контролна кабина, вагарска куќичка или портирница 
може да биде предвиден и помал работен простор со 
минимална површина од 2,25 м2. 

 
Член 6 

За извршување на царинска контрола на патните 
гранични премини од прва категорија управната зграда 
за Царинската управа и Министерството за внатрешни 
работи е со површина од минимум 400 м2  со следните 
содржини: 

а. Заеднички простории (Царинска управа и Минис-
терство за внатрешни работи): 

- влезен  хол со чекална;       25 м2 
- шалтерски простор со мин. 4+4 шалтерски места и 

                                             20 м2  
- сала за состаноци  (на кат)      20м2.

                                            
б. Простории на Царинската управа: 
- канцеларија за шеф на царинска испостава;  16 м2 
- канцеларија за водач на смена;               9 м2 
- канцеларија за цариницски службеници;       21 м2 
- просторија  за личен претрес;                            6 м2 
- гардероба за царински службеници;              20 м2 
- санитарен јазол;                        8 м2 
- магацин за одземени предмети;                       30 м2 
- чајна кујна и                       9 м2 
- архива                                              20 м2. 
                                                                
в. Енергетски простории: 
- просторија за трафостаница со трафостаница во 

состав на објект за пропратни содржини  (ако не е ис-
проектиран како посебен објект со трафостаница) 20 
м2; 

- просторија за агрегат со агрегат за електрична 
енергија со минимална моќност од 65 KVA во состав 
на објект за пропратни содржини (ако не е испроекти-
ран како посебен објект со дизел агрегат) 6 м2и                      

- просторија за топлотна подстаница–котлара во 
состав на објект за пропратни содржини  (ако не е ис-
проектиран како посебен објект со котлара)  20 м2. 

г. Дополнителни содржини: 
- гранична сообраќајна лира со четири ленти за лес-

ни коли и автобуси и една лента за товарни возила; 
- надстрешница на граничната лира над контролни-

те куќички и пред управната зграда;  
- контролни куќички за пасошка и царинска контро-

ла со минимална површина од 2,25 м2; 
- автоматски контролни рампи на граничната лира 

за секоја сообраќајна лента поодделно; 
- колска вага и вагарска куќичка со минимална пов-

ршина од 2,25 м2;  
- канал за преглед на  автобуси и патнички возила;  
- јавен санитарен јазол (машко и женско WC со по 

три кабини и предпростор со мијалници); 
- хортикултурно уредена површина во подрачјето 

на граничниот премин од минимум 150 м2 и 
- пречистителна станица (заедничка за патничкиот 

премин и терминалот за тешки товарни возила) со ка-
пацитет за најмалку 500 единици или септички јами 
димензионирани согласно бројот на вработени и фрек-
венцијата на патници на преминот. 

            
д. Опрема за вршење на царинска контролa: 
- пејџери за радијација; 
- бустери; 
- фибероскоп; 
- инспекциски огледала;  
- торба за инспекција со алат; 
- рачни батерии;     
- фотоапарат и 
- фотокопир. 
 

Член 7 
Царинската контрола и протокот на стока со товар-

ни моторни возила на патните гранични премини од 
прва категорија се извршува на царински терминали со 
минимум паркинг простор за триесет товарни моторни 
возила со следните содржини:  

- управна зграда за Царинска управа со минимум 
220 м2, со максимална височина од најмногу два ката, 
со простории димензионирани како во патниот дел на 
граничен премин од прва категорија; 

- надстрешница пред управната зграда со димензии 
соодветни на објектот; 

- царински магацин со површина од минимум 50 м2 
со утоварно-истоварна рампа и  надстрешница над неа; 

- платформа за преглед на возила со минимални ди-
мензии од 18 м’ х 1 м’ со надстрешница;  

- автоматски рампи за влез и излез од терминал; 
- контролна куќичка за наплата на терминална так-

са со минимум  4м2; 
- јавен санитарен јазол и  
- објект за деловни простории со минимум 60 м2 за 

царинско застапување и услужни дејности (платен про-
мет, осигурителна компанија и слично). 

 
Член 8 

За извршување на царинска контрола на патните 
гранични премини од втора категорија управната згра-
да за Царинската управа и Министерството за внатреш-
ни работи е со површина од минимум 200 м2 со след-
ните содржини: 

а. Заеднички простории (Царинска управа и Минис-
терство за внатрешни работи): 

- влезен хол со чекална;       20 м2 
- шалтерски простор со мин. 2+2 шалтерски места и 

                                                  10м2 
- сала за состаноци  (приземна или на кат) 
                                                                    20 м2. 
                                                          
б. Простории на Царинската управа: 
- канцеларија за шеф на царинска испостава;  15 м2 
- канцеларија за водач на смена;                9 м2  
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- канцеларија за царински службеници;     21м2 
- просторија за личен претрес;                   6 м2 
- санитарен јазол;                  12 м2 
- магацин за одземени предмети и                    20 м2  
- чајна кујна                         6 м2. 
   
 в. Енергетски простории: 
- просторија за трафостаница со трафостаница во 

состав на објект за пропратни содржини  (ако не е ис-
проектиран како посебен објект со трафостаница) 20 
м2; 

- просторија за агрегат со агрегат за електрична 
енергија со минимална моќност од 40 KVA во состав 
на објект за пропратни содржини (ако не е испроекти-
ран како посебен објект со дизел агрегат) 6м2 и 

-  просторија за топлотна подстаница–котлара во 
состав на објект за пропратни содржини  (ако не е ис-
проектиран како посебен објект со котлара) 20 м2. 

 
г. Дополнителни содржини: 
- гранична сообраќајна лира со две  ленти за лесни 

коли и автобуси и една лента за товарни возила; 
- надстрешница на граничната лира над контролни-

те куќички и пред управната зграда; 
- контролни куќички за пасошка и царинска контро-

ла со минимална површина од 2,25 м2; 
- автоматски контролни рампи на граничната лира 

за секоја сообраќајна лента поодделно; 
- колска вага и вагарска куќичка со минимална пов-

ршина од 2,25 м2; 
- рампа за преглед на возила со настрешица; 
- просторија  за контрола на возила со канал;  
- објект за деловни простории за царинско застапу-

вање, платен промет и  услужни дејности;  
- јавен санитарен јазол;  
- хортикултурно уредена површина во подрачјето 

на граничниот премин од минимум 100 м2 и 
- пречистителна станица со капацитет за најмалку 

200 единици или септичка јама.  
 
д. Опрема за вршење на царинска контрола 
- пејџери за радијација; 
- инспекциски огледала; 
- торба за инспекција со алат; 
-  рачни батерии; 
- фотоапарат и 
- фотокопир. 
 
На граничните премини од втора категорија на кои 

има помал обем на проток на стока и патници, царин-
ската контрола може да се врши и во објекти и инфрас-
труктура дефинирани во  член 10 од оваа уредба. 

 
Член 9 

Во зависност од обемот на протокот на стока со то-
варни моторни возила, на патните гранични премини 
од втора категорија, царинската контрола може да се 
извршува на самиот премин или на посебни царински 
терминали со капацитет и потребни содржини дефини-
рани во член 7 од оваа уредба. 

 
Член 10 

За извршување на царинска контрола на патните 
гранични премини од трета категорија потребни се 
следните објекти и инфраструктура:  

- објект од монтажен карактер, контејнерски тип за 
царинските службеници од најмалку 12 м2; 

- два подвижни санитарни јазли ; 
- довод за електрична енергија (со столбна трафос-

таница); 
- агрегат со минимална моќност од 12,5 KVA; 
- довод на вода (или цистерна со вода за пиење); 
- фиксна или мобилна телефонска линија; 

- јарбол за државно знаме и 
- хортикултурно уредена површина во подрачјето 

на граничниот премин од минимум 30 м2. 
 

Член 11 
На воздушните гранични премини Царинската уп-

рава ги извршува работните задачи во склоп на објек-
тите на воздушните пристаништа – аеродромите и тоа 
за Аеродромот „Александар Велики“ – Скопје, потреб-
ни се простории со минимална површина од 500 м2, а 
за Аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид, потребни 
се простории со минимална површина од 90м2.  

 
Член 12 

Во рамките на административниот објект на Аерод-
ромот „Александар Велики“- Скопје, како граничен 
премин од прва категорија потребни се следните 
канцелариски простории: 

- канцеларија за шеф на царинска испостава;   29 м2            
- канцеларија за царински службеници;        21 м2 
- сала за состаноци;                            40 м2 
- просторија за претрес и привремено задржување 

на патници и                                        9 м2  
- чајна кујна                      6 м2.

              
Член 13 

Во рамките на административниот објект на Аерод-
ромот „Св.Апостол Павле“ – Охрид, како граничен 
премин од втора категорија потребни се следните 
канцелариски простории: 

- канцеларија за шеф на царинската испостава; 9 м2 
- канцеларии за царински службеници и          21 м2 
- архива                                                                5 м2. 
 

Член 14 
Во рамките на Аеродромот „Александар Велики“- 

Скопје и тоа терминалот за патници при влез на патни-
ци во Република Македонија за извршување на прегле-
дот на патници со рачен багаж кои декларирале стока 
што подлежи на царински преглед (црвен канал) пот-
ребни се следните простории: 

- простор за преглед на патнички багаж;         70 м2 
- скенер за преглед на  патнички багаж со придруж-

ни  пултови за преглед; 
- просторија за контрола  на движењето на патници-

те кои се пријавиле за влез во Република Македонија; 
 42 м2 

- канцеларија за царински службеници;            50 м2   
- кабини за личен преглед и                      2 х 6 м2  
- канцеларија со три работни места за визуелен 

преглед на патници, поврзана со просторија на царин-
ски службеници                 29 м2. 

Во рамките на Аеродромот „Александар Велики“- 
Скопје и тоа терминалот за патници при влез на патни-
ци во Република Македонија за извршување на прегле-
дот на патници со рачен багаж кои не декларирале сто-
ка што подлежи на царински преглед (зелен канал) 
потребни се следните простории: 

- просторија за преглед на патници  и патнички ба-
гаж;                                                      50 м2 

- канцеларии за  царински службеници;           65 м2 
- просторија за главниот скенер за детален преглед 

на патнички багаж и                   17м2  
- просторија  за преглед на VIP и CIP патници  5 м2. 
Во рамките на Аеродромот „Александар Велики“- 

Скопје и тоа терминалот за патници при излез на пат-
ници од Република Македонија за извршување на прег-
ледот на патници со рачен багаж, потребни се следните 
простории: 

-  контролен пункт; 
- канцеларија за царински службеници;          9 м2 
- просторија за преглед на движење на патниците;

                                                  20 м2 
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- просторија за преглед на патници;              10 м2 
- кабина за личен преглед  на патници и             8 м2 
- остава                     8 м2.    
                                                                                       
За вршење на царинска контрола на аеродромот 

потребна е следната опрема:  
- детектори за наркотични средства и експлозиви; 
- фотоапарат и 
- фотокопир. 
 

Член 15 
Во рамките на Аеродромот „Св.Апостол Павле“ – 

Охрид и тоа терминалот за патници при влез во Репуб-
лика Македонија за извршување на прегледот на пат-
ниците  со рачен багаж потребни се следните просто-
рии: 

- канцеларија за царински службеници;        15 м2 
- просторија за детален преглед на патници;     4 м2 
- просторија за преглед на патници  и патнички ба-

гаж со скенер и                     15 м2 
- пултови за преглед на багаж.        
Во рамките на Аеродромот „Св.Апостол Павле“ – 

Охрид и тоа терминалот за патници при излез на пат-
ници од Република Македонија, за извршување на ца-
рински преглед на патници со рачен багаж, потребни 
се следните простории: 

- контролен пункт; 
- просторија за преглед на движење на патниците;

                                              9 м2 
- просторија за преглед на патници;                   4 м2  
- кабина за личен преглед  на патници и          4 м2 
- архива                     4 м2.    
 
За вршење на царинска контрола на аеродромот 

потребна е следната опрема: 
- скенер за преглед на патнички багаж  
- детектори за наркотични средства и експлозиви; 
- фотоапарат и 
- фотокопир. 
                                                                                                                                              

Член 16 
На граничните премини за железнички сообраќај 

Царинската управа ги извршува  работните задачи во 
објекти со површина од минимум 80м2 во кои потреб-
ни се следните простории: 

- канцеларија за шеф на царинска испостава;  12 м2            
- канцеларии за службена употреба во зависност од 

бројот на вработените, при што канцеларијата во која е 
предвидено да работи еден вработен е со површина од 
најмалку 9м2, а доколку во една канцеларија се сместе-
ни повеќе лица површината се зголемува за најмалку 
6м2 за секој вработен; 

- чајна кујна и                       6 м2  
- магацин на чување на привремено одземени пред-

мети                                                    25 м2. 
За вршење на царинска контрола на граничните 

премини за железнички сообраќај  потребна е следната 
опрема: 

- инспекциски огледала; 
- торба за инспекција со алат; 
-  рачни батерии; 
- фотоапарат и 
- фотокопир. 
 

Член 17 
На граничните премини за езерски сообраќај Ца-

ринската управа ги извршува работните задачи во об-
јекти од тврда градба или објект од контејнерски тип 
во кои потребни се следните простории:  

- канцеларија за шеф на царинска испостава и   9 м2 
- канцеларија за царински службеници        9 -15 м2. 

За вршење на царинска контрола на граничните 
премини за езерски сообраќај  потребна е следната оп-
рема: 

- инспекциски огледала; 
- торба за инспекција со алат; 
- рачни батерии; 
- фотоапарат и 
- фотокопир. 
 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
 

 
Бр. 42-6612/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3635. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014 и 
97/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 14.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОСНОВНО ЈАВНО 

ОБВИНИТЕЛСТВО-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна пре-
суда на Основно јавно обвинителство-Скопје бр.09-
492/3 од 12.6.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6156/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3636. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014 и 
97/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 14.7.2015 година, донесе                                                       

                              
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ЈП „ПАРКОВИ И  

ЗЕЛЕНИЛО" - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на ЈП „Паркови и зеленило“-Скопје бр.09-2998/2  
од 12.6.2015 година.    
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-6156/2 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3637. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014 и 
97/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 14.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРА-
ВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИОТ 

ДОМ - ИДРИЗОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Казнено поправниот дом - Идризово бр.09-
2996/2 од 12.6.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6156/3 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3638. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014 и 
97/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 14.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРА-
ВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ОПШТИНА КИЧЕВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Општина Кичево бр.09-1375/4 од 12.6.2015 го-
дина.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6156/4 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 

3639. 
Врз основа на член 49 став 7 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 и 
98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 
(,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.7.2015 година, донесе  

                                                                              
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС – 
ПРОИЗВОДСТВО ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ-
ИСКОП, ТРАНСПОРТ, СЕПАРИРАЊЕ И ПЕРЕ-
ЊЕ НА ФРАКЦИИ КО ЦРВЕНИ БРЕГОВИ 1 И КО  

ЦРВЕНИ БРЕГОВИ 2  ОПШТИНА НЕГОТИНО 
 

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 стопански комплекс – производство дис-
трибуција и сервиси-ископ, транспорт, сепарирање и 
перење на фракции КО Црвени брегови 1 и КО Црвени 
брегови 2,  општина Неготино. 

 
Член 2 

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

 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-6206/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3640. 
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 1 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14 и 72/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 14.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА РАСКИНУВА-
ЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ БР.09-1053/1 ОД 
26.08.2014 ГОДИНА СКЛУЧЕН СО ДРУШТВОТО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСПОРТ, ТРГОВИЈА И 
УСЛУГИ ЕНЕРГИЈА ИНВЕСТ ЛТД ЕКСПОРТ –  

ИМПОРТ ДООЕЛ С.БУНАРЏИК ИЛИНДЕН 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони еднострано да 
го раскине Договорот за долготраен закуп на градежно 
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земјиште бр.09-1053/1 од 26.08.2014 година склучен со 
Друштвото за производство, транспорт, трговија и ус-
луги Енергија Инвест ЛТД експорт – импорт ДООЕЛ 
с.Бунарџик Илинден. 

     
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6247/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3641. 

Врз основа на член 45 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. 78/2015 и 

106/2015), Владата на Република Македонија, на сед-

ница, одржана на 14.7.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ПРЕНЕ-

СУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА 

ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 

Член 1 

Со оваа oдлука на досегашниот корисник Минис-

терството за транспорт и врски му престанува користе-

њето на движните ствари и тоа:  

 

Реден 

бр. 

Опрема за плажа Стење Количина 

 Набавка и монтажа на детски 

играчки, клупи и корпи 

 

1 Единечна клацкалка 1 

2 Двојна клацкалка 1 

3 Тројна клацкалка 1 

4 Двојна нишалка 1 

5 Среден тобоган 1 

6 Голем тобоган со м.конструк-

ција 1 

7 Мајмунка  1 

8 Тарзанка 1 

9 Вртелешка 1 

10 Единечна кула, нишалка, 

клацкалка 1 

11 Коњче 1 

12 Слонче 1 

13 Спирален тобоган 1 

14 Клупа 60 

15 Корпа за отпад 40 

16 Набавка, транспорт и монтажа 

на заштитна декоративна огра-

да на шанкови инокс-стакло 140 

17 Пловки за обележување во 

вода 700 

18 Држач за велосипед 10 
19 Големи чадори 20 
20 Масички 40х40х45 281 
21 Плажен балдехин 6 
22 Чадори за плажа 281 
23 Лежалки за плажа 561 
24 Лежалки висечки 10 

 Игралиште за одбојка на плажа  
25 Поставување на мрежа за од-

бојка прицврстена на два ме-
тални столба 4 

26 Одбележување на теренот со 
пластични ленти 680 

 Игралиште за тенис на плажа  
27 Поставување на мрежа за те-

нис прицврстена на два метал-
ни столба 2 

28 Одбележување на теренот со 
пластични ленти 340 

 Игралиште за фудбал на плажа  
29 Поставување на гол конструк-

ции за голови со мрежа  2 
30 Одбележување на теренот со 

пластични ленти 850 
31 Барска столица 60 
32 Столица за гости 45/55/45 см 48 
33 Маса за гости за јадење 

80/80/75 см 12 
34 Столица за гости за пиење ка-

фе 65/55/85 см 64 
35 Маса за пиење кафе 80/55 см 16 
36 Фотеља за гости за пиење кафе 16 
37 Маса за пиење кафе 70/45 см 8 
38 Двосед за гости за пиење кафе 8 

 Ладен пулт за пијалок со ком-
пресор вграден во пултот  

39 Шанк со 2 висини 80-60-85см 
– 120см  2 

40 Ледомат 2 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се прене-

суваат во сопственост на Општина Ресен без надомест. 
 

Член 3 
Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со градоначалникот на Општина Ресен со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 
на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-6395/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3642. 
Врз основа на член 40-а став (9) од Законот за ми-

нерални суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 
160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА, ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА 
ДРЖАВЕН ПАТ „А4, ДЕЛНИЦА МИЛАДИНОВЦИ 
– СВЕТИ НИКОЛЕ – ШТИП СО ДОЛЖИНА ОД 
КМ45+841,08 “, НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 
ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „ШИРОКА ПАДИНА“ С.КАДРИФАКОВО,  

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 
 
1. На Јавното претпријатие за државни патишта - 

Скопје се доделува концесија за експлоатација за пот-
ребите за изградба на државен пат „А4, делница Мила-
диновци – Свети Николе – Штип со должина од 
км45+841,08“ на минерална суровина – песок и чакал 
на локалитетот “Широка падина“ с.Кадрифаково, Оп-
штина Свети Николе, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 

Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7586050 4629446 

Т-2 7586077 4629268 

Т-3 7585830 4629231 

Т-4 7585803 4629409 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0.044965 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука  е до 2.8.2017 година. 

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

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

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

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

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

 
Бр. 42-6409/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3643. 

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

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“, бр.55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 го-

дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-
врдуваат работите за изработка на Геодетски елаборат 
за извршен премер на дел од објект-канцеларии бр.19 и 
бр.26, кат 2, кои се наоѓаат на КП бр.3806 КО Радовиш. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6411/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3644. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр.55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 14.07.2015 
година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-
врдуваат работите за изработка на Геодетски елаборат 
за извршен премер на дел од објект, кој се наоѓа на КП 
бр.9817 КО Неготино, во зграда бр.1, и тоа: 

- канцеларија бр.10 на приземје и  
- канцеларии бр.3, бр.5 и бр.13 на кат 1. 
 

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

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

 
Бр. 42-6411/2 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3645. 
Врз основа на член 452, став (1), точка 2 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија”, бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 
120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014 и 
88/2015), Владата на Република Македонија во свој-
ство на Собрание на Акционерското друштво за промо-
ција и продажба на земјоделски производи Агри-Ленд 
АД Скопје, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, 
донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОМОЦИЈА И ПРОДАЖ-
БА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ АГРИ-ЛЕНД  

АД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Акционерското друштво за промоција и продажба 

на земјоделски производи Агри-Ленд АД Скопје прес-
танува со работа. 

 
Член 2 

За ликвидатор на друштвото се определува лицето 
Васил Трпевски од Скопје, ул.Видео Смилевски Бато 
бр.8Б/1-8 со ЕМБГ 2707980450078, досегашен извршен 
член на Одборот на директори-генерален директор. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-6460/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3646. 
Врз основа на член 18 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 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 14.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ -  

УПРАВАТА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за финансии-

Управа за имотно-правни работи, се дава на трајно ко-
ристење без надоместок недвижна ствар–деловен прос-
тор, кој се наоѓа на ул. „Јордан Стојанов“ бб, на КП 
726/5 запишан во Имотен лист бр.2569 за КО Пробиш-
тип, сопственост на Република Македонија и тоа: 

- број на зграда 1,  намена на зграда и други објекти 
В4, влез 2, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП, во површина од 70м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6465/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3647. 
Врз основа на член 6, став 1 од Законот за меѓуна-

родни рестриктивни мерки („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.36/2011), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ  МЕРКИ 
СОГЛАСНО РЕЗОЛУЦИЈАТА 2216 (2015) НА СОВЕ-
ТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ  
ПРОТИВ ФИЗИЧКИТЕ  ЛИЦА ОД АНЕКСОТ НА 
РЕЗОЛУЦИЈАТА 2216 (2015) НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗ-
БЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ, ЗАРАДИ 
ЗАКАНИ КОН МЕЃУНАРОДНИОТ МИР И БЕЗБЕД-
НОСТ ПРИЧИНЕТИ ОД ТЕРОРИСТИЧКИ АКТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мер-
ки согласно Резолуцијата 2216 (2015) на Советот за 
безбедност на Обединетите нации  против физичките  
лица од Анексот на Резолуцијата 2216 (2015) на Сове-
тот за безбедност на Обединетите нации, заради  зака-
ни кон меѓународниот мир и безбедност причинети од 
терористички акти. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рес-
триктивни мерки:  

- финансиски и економски мерки; 
- ембарго на оружје  и 
- забрана за влез и транзит во Република Македонија.  
                

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни ра-

боти, Министерството за одбрана, Министерството за 
економија, Министерството за финансии, Министер-
ството за финансии - Управа за финансиско разузна-
вање, Министерството за транспорт и врски и Минис-
терството за надворешни работи за надлежни органи за 
спроведување на рестриктивните мерки. 

     
Член 4 

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат 
надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки. 

 
Член 5 

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши 
на начин утврден согласно Резолуцијата 2216 (2015) на 
Советот за безбедност на Обединетите нации. 

       
Член 6 

Рестриктивните мерки согласно Резолуцијата 2216 
(2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации 
против физичките лица од Анексот на Резолуцијата 
2216 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите 
нации, заради  закани кон меѓународниот мир и безбед-
ност причинети од терористички акти,  се применуваат 
до 26.02.2016 година, согласно Резолуцијата 2204 
(2015).  

 
Член 7 

Резолуцијата 2216 (2015) на Советот за безбедност 
на Обединетите нации, во оригинал на англиски јазик и 
во превод на македонски јазик е дадена во прилог на 
оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
Член 8 

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

 
Бр. 42-6476/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
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3648. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 

145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014 и 

97/2015), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 14.7.2015 година, донесе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АКЦИОНЕРСКО 

ДРУШТВО „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА” 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Акционерско друштво „Аеродроми на Македо-

нија” бр. 09-3121/3 од 26.06.2015 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-6755/6 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 

__________ 

3649. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 

145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014 и 

97/2015), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 14.07.2015 година, донесе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-

СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОС-

ИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП "УЛИЦИ И ПАТИШТА"  

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на ЈП "Улици и патишта" Скопје  бр. 09-3275/2 од 

26.06.2015 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-6755/7 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 

3650. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 

145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014 и 

97/2015), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 14.7.2015 година, донесе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-

ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА  

УСТАНОВА ЗАТВОР СКОПЈЕ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Казнено поправна установа Затвор Скопје - Скоп-

је  бр. 09-2220/3 од 26.06.2015 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-6755/8 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 

__________ 

3651. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 

145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014 и 

97/2015), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 14.07.2015 година, донесе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДИРЕКЦИЈА ЗА  

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Дирекција за заштита и спасување                           

бр. 09- 343/3 од 26.06.2015 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-6755/9 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
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3652. 

Врз основа на член 18 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 и 

106/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 14.7.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 

НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за внатрешни 

работи му се даваат без надомест, на трајно користење 

недвижни ствари во зграда бр. 31 во касарна „Илин-

ден“, лоцирани на КП 1568/1, КО Чаир, запишани во 

ИЛ бр. 92494, сопственост на Република Македонија и 

тоа: 

- влез 1, кат приземје,  намена на посебен дел од 

зграда ДП со површина од 747 м2, 

- влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ДП 

со површина од 764 м2 и 

- влез 1, кат 2,  намена на посебен дел од зграда ДП 

со површина од 765 м2.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7247/2 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 

__________ 

3653. 

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заш-

тита на децата („ Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015  

и 25/2015) Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ ПРИВАТНА 

УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА ГРАДИНКА 

„СТАР“  ВО ГОСТИВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватна установа за деца- детска градинка ,,Стар“ во 

Гостивар, со седиште на 7 Зона Лок.2/ Малеарди 1230 

во Гостивар. 

  

Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 

основа на поднесеното барање од Беса Џафери Садики, 

со живеалиште во Врапчиште, о. Врапчиште. 

Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 

одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-

питание на деца од предучилишна возраст, која како 

дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, 

исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, 

културно-забавни активности, мерки и активности за 

подобрување и зачувување на здравјето и за поттикну-

вање на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, 

менталниот и социјалниот развој на детето на возраст 

од една до шест години живот, односно до вклучување 

во основно образование, согласно Законот за заштита 

на децата.  

 

Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-

ци кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-

тание на деца во приватната установа за деца од член 1 

од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните 

стандарди и нормативи за вршење на дејноста. 

 

Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 

установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно 

пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-

носта.  

 

Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-

лука ќе биде сместена во објект на  7 Зона Лок.2/ Мале-

арди 1230 во Гостивар, со површина од 172,44м2, како 

и отворен дел од 53,25 м2 кој ќе се користи како пов-

ршина за игра на деца на отворено. 

 

Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-

вање и воспитание е околу 25 деца,  организирани во 

една хетерогена група, согласно Законот за заштита на 

децата.  

 

Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е според Програ-

мата за рано учење и развој („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.46/2014). 

  

Член 9 

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во 

приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 

македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и 

албански јазик, согласно  Законот за заштита на децата. 

 

Член 10 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-

лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-

то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-

цијална политика и уписот во Централниот регистар на 

Република Македонија. 
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Член 11 

Средствата за основање и работа на приватната ус-

танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 

основачот. 

 

Член 12 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7281/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 

__________ 

3654. 

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

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 14.07.2015 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и давање на користење на недвижна ствар, 

бр. 19-4077/1, од 1 јули 2007 година („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 84/2007). 

     

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7650/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

3655. 

Врз основа на член 143 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 15/15 и 98/15) министерот за транспорт и 

врски, донесе 

П Р А В И Л  Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕ-

НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО И 

ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на барањето за пренесување на правото на 

сопственост на градежно земјиште сопственост на Ре-

публика Македонија, како и потребната документација. 

 

Член 2 

Барањето за пренесување на правото на сопстве-

ност на градежно земјиште сопственост на Република 

Македонија, се поднесува на образец „Барање за прене-

сување на правото на сопственост на градежно земјиш-

те сопственост на Република Македонија“ во А-4 фор-

мат, во бела боја. 

Барањето од ставот (1) на овој член содржи: број, 

датум, наслов, назив и седиште на подносителот, дока-

зи кои се поднесуваат, лице за контакт и потпис на 

подносителот на барањето. 

Формата и содржината на барањето од ставот (1) на 

овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

Кон барањето од член 2 од овој правилник се под-

несуваат следните докази: 

- извод од урбанистички план, урбанистичка план-

ска документација или проект за инфраструктура со де-

финирана градежна парцела, кој до денот на поднесу-

вањето не е постар од шест месеци, 

- геодетски елаборат за нумерички податоци со спи-

сок на податоци за формирање на градежна парцела,  

- имотен лист за градежното земјиште сопственост 

на Република Македонија, кој до денот на поднесување 

не е постар од 30 дена,  

- уверение за историски преглед на извршените за-

пишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите 

за предметното земјиште сопственост на Република 

Македонија за периодот од кога е востановен катастар 

на земјиште во катастарската општина, со идентифика-

ција на катастарска парцела и катастарска општина кое 

до денот на поднесувањето не е постаро од шест месе-

ци и  

- доказ за регистрација на правното лице подноси-

тел на барањето, издадена од Централен регистар на 

Република Македонија. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 01-10709/1 Министер 

14 јули 2015 година за транспорт и врски, 

Скопје Владо Мисајловски, с.р. 
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ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

„СТУДЕНЧИЦА“ - КИЧЕВО 

3656. 

Врз основа на член 17 став 5 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.6/12, 144/14 , и 33/15) и 

член 26 точка 28 од Статутот на Јавното претпријатие 

за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, Управниот 

одбор на јавното претпријатие на седницата одржана 

на ден  9.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА 

ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЕК-

ТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ФИНАНСИРАЊЕ, СТОПА-

НИСУВАЊЕ И ПРЕНОС НА КАПАЦИТЕТИ ЗА 

ФЛАШИРАЊЕ НА ВОДА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ  

ПОТРЕБИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука Јавното претпријатие за водоснаб-

дување „Студенчица“ Кичево (во натамошниот текст: 

Јавно претпријатие) започнува постапка за доделување 

на договор за воспоставување на јавно приватно пар-

тнерство кое се остварува како јавна набавка на работи 

според моделот: проектирање, изградба, финансирање, 

стопанисување и пренос на капацитети за флаширање 

на вода за комерцијални потреби (во натамошниот 

текст: договор ЈПП). 

Оправданоста од доделување на договор ЈПП про-

излегува од потребата од обезбедување на дополнител-

ни извори на средства за финансирање на основната 

дејност на Јавното претпријатие, снабдување со вода за 

пиење. 

 

Член 2 

Цели кои треба да се остварат со доделувањето на 

договорот за ЈПП се: 

- поуспешно одржување на водоснабдителниот сис-

тем- РВ Студенчица; 

- подобрување на квалитетот на јавната услуга и 

- унапредување на заштитата на животната средина. 

 

Член 3 

Предмет на договорот за ЈПП е: 

- проектирање и изградба на капацитети за флаши-

рање на вода за комерцијални потреби; 

- стопанисување и одржување на капацитетите за 

флаширање на вода за комерцијални потреби и 

- пренос на капацитети за флаширање на вода за ко-

мерцијални потреби, Mод приватниот партнер на Јав-

ното претпријатие, по истекот на времетраењето на до-

говорот за ЈПП. 

 

Член 4 

Основни услови за воспоставување на договор за 

јавно приватно партнерство: 

-процент на ЈПП надоместок, но не помалку од 2% 

од продажната цена по литар произведен производ; 

-искуство во флаширање на вода и 

-времетраeње на договорот за јавно приватно пар-

тнерство. 

Другите услови за воспоставување на договор за 

јавно приватно партнерство се определуваат во тендер-

ската документација.  

 

Член 5 

Договорот за јавно приватно партнерство за проек-

тирање, изградба, финансирање, стопанисување и пре-

нос на капацитети за флаширање на вода од регионал-

ниот водоснабдителен систем Студенчица за комерци-

јални потреби ќе се додели за период од 20 години, 

сметајќи од денот на неговото склучување. 

 

Член 6 

Најповолниот понудувач, под услови и на начин 

определени со тендерската документација ќе основа 

правно лице со седиште во Република Македонија ( во 

натамошниот текст: Друштво за посебна намена), кое 

како приватен партнер ќе го склучи и реализира дого-

ворот за воспоставување на јавно приватно партнер-

ство. 
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Формата на Друштво за посебна намена, висината 

на капиталот, обврските на најповолниот понудувач во 

врска со неговото основање, како и другите односи ме-

ѓу најповолниот понудувач, Друштвото со посебна на-

мена – приватниот партнер - и Јавното претпријатие ќе 

се определат во тендерската документација. 

 

Член 7 

Идните објекти на јавното-приватно партнерство ќе 

бидат сопственост на приватниот партнер до истекот 

на периодот од 20 години. 

 

Член 8 

Постапката за доделување на договорот за јавно 

приватно партнерство за проектирање, изградба, фи-

нансирање, стопанисување и пренос на капацитети за 

флаширање на вода за комерцијални потреби ќе се 

спроведе како отворена постапка за доделување на до-

говор за јавна набавка за извршување на работи во сог-

ласност со Законот за јавни набавки. 

Постапката ќе се спроведе во рок не подолг од 150 

дена од денот на  влегувањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 9 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација изнесува 100 евра во денарска 

противвредност според средниот курс на Народна бан-

ка на Република Македонија на денот на уплатата на 

средствата. 

 

Член 10 

Постапката за доделување на договорот за јавно 

приватно партнерство за проектирање, изградба, фи-

нансирање, стопанисување и пренос на капацитети за 

флаширање на вода за комерцијални потреби ќе ја 

спроведе Комисија за спроведување на постапката за 

доделување на договорот за јавно приватно партнер-

ство за проектирање, изградба, финансирање, стопани-

сување и пренос на капацитети за флаширање на вода  

за комерцијални потреби, формирана од Управниот од-

бор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Сту-

денчица“   Кичево. 

Комисијата за спроведување на постапката за доде-

лување на договорот за јавно приватно партнерство за 

проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и 

пренос на капацитети за флаширање на вода  за комер-

цијални потреби , која ќе се формира во рок од десет 

дена  од  денот на влегувањето во сила на оваа одлука , 

ќе треба да подготви тендерска документација, нацрт 

договор и јавен повик.  

Комисија за спроведување на постапката за доделу-

вање на договорот за јавно приватно партнерство за 

проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и 

пренос на капацитети за флаширање на вода за комер-

цијални потреби, ќе треба да ја подготви тендерската 

документација во рок од пет дена од денот на формира-

ње на комисијата и да ја достави на одобрување до 

Управниот одбор на јавното претпријатие. 

Комисија за спроведување на постапката за доделу-

вање на договорот за јавно приватно партнерство за 

проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и 

пренос на капацитети за флаширање на вода за комер-

цијални потреби го објавува јавниот повик за доделу-

вање на јавно приватно партнерство во рок  од три дена 

од денот на одобрување на тендерската документација. 

 
Член 11 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се објави по добивањето на согласност од Владата 

на Република Македонија. 

 

Бр. 02-1142/1-5/1 Управен одбор, 

9 јуни 2015 година Претседател, 

Кичево Петар Иваноски, с.р. 
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