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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
4128.
Врз основа на членот 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА ОПШТИНА РАДОВИШ
Член 1
Со оваа одлука на Општина Радовиш се даваат на
трајно користење без надомест недвижни ствари згради, кои се наоѓаат на улица „А. Македонски“, КО
Радовиш, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:
- зграда бр. 1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од
зграда Т спортски терен, на бул. „А.Македонски“, со
внатрешна површина од 293 м2, КП 3831/9, ИЛ
бр.9592,
- зграда бр. 1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 2, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда Т спортски терен, на бул. „А.Македонски“, со
внатрешна површина од 120 м2, КП 3831/9, ИЛ
бр.9592,
- зграда бр. 1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од
зграда Т спортски терен, на бул. „А.Македонски“, со
внатрешна површина од 348 м2, КП 3830, ИЛ бр.81275,
- зграда бр. 1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ПП помошни површии (тераса, лоѓија, балкон),
на бул. „А.Македонски“, со внатрешна површина од 17
м2, КП 3830, ИЛ бр.81275,
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- зграда бр. 1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 2, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ТР трибина, на бул.„А.Македонски“, со внатрешна површина од 65 м2, КП 3830, ИЛ бр.81275,
- зграда бр. 1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 2, кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од
зграда П помошна просторија, на бул. „А.Македонски“, со внатрешна површина од 129 м2, КП 3830, ИЛ
бр.81275,
- зграда бр. 1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 2, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од
зграда Т спортски терен, на бул. „А.Македонски“, со
внатрешна површина од 133 м2, КП 3830, ИЛ бр.81275,
- зграда бр. 1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 2, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ПП помошни површии (тераса, лоѓија, балкон),
на бул. „А.Македонски“, со внатрешна површина од 18
м2, КП 3830, ИЛ бр.81275,
- зграда бр. 1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 2, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од
зграда Т спортски терен, на бул. „А.Македонски“, со
внатрешна површина од 455 м2, КП 3830, ИЛ бр.81275.
- зграда бр. 1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 3, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од
зграда Т спортски терен, на бул. „А.Македонски“, со
внатрешна површина од 369 м2, КП 3830, ИЛ бр.81275,
- зграда бр. 1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 3, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од
зграда Т спортски терен, на бул.„А.Македонски“, со
внатрешна површина од 1113 м2, КП 3830, ИЛ
бр.81275,
- зграда бр.1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 3, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ПП помошни површии (тераса, лоѓија, балкон),
на бул. „А.Македонски“, со внатрешна површина од 16
м2, КП 3830, ИЛ бр.81275,
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- зграда бр. 1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 4, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од
зграда Т спортски терен, на бул. „А.Македонски“, со
внатрешна површина од 168 м2, КП 3830, ИЛ бр.81275,
- зграда бр. 1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 4, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ПП помошни површии (тераса, лоѓија, балкон),
на бул. „А.Македонски“, со внатрешна површина од 16
м2, КП 3830, ИЛ бр.81275,
- зграда бр. 1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 5, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда Т спортски терен, на бул. „А.Македонски“, со
внатрешна површина од 1135 м2, КП 3830, ИЛ
бр.81275,
- зграда бр. 1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 5, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ТР трибина, на бул. „А.Македонски“, со внатрешна површина од 368 м2, КП 3830, ИЛ бр.81275,
- зграда бр. 1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 5, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ТР трибина, на бул. „А.Македонски“, со внатрешна површина од 143 м2, КП 3830, ИЛ бр.81275,
- зграда бр.1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 5, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ПП помошни површии (тераса, лоѓија, балкон),
на бул. „А.Македонски“, со внатрешна површина од 28
м2, КП 3830, ИЛ бр.81275,
- зграда бр.1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 5, кат К2, намена на посебен/заеднички дел од
зграда Т спортски терен, на бул. „А.Македонски“, со
внатрешна површина од 258 м2, КП 3830, ИЛ бр.81275
- зграда бр.1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 6, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ПП помошни површии (тераса, лоѓија, балкон),
на бул. „А.Македонски“, со внатрешна површина од 5
м2, КП 3830, ИЛ бр.81275
- зграда бр.1, намена на зграда Б6-2 спортски сали,
влез 6, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда Т спортски терен, на бул. „А.Македонски“, со
внатрешна површина од 109 м2, КП 3830, ИЛ бр.81275.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
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ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –
термоминерална вода на локалитетот “с.Долно Косоврасти“ – Општина Дебар е поднесена од фирмата Златара Брилијант Меџаит Ибраим Еребара Дебар бр. 243093/1 од 18.4.2016 година со дополна бр.24-1057/1 од
24.2.2017 година и дополна бр.24-235/1 од 10.1.2019 година, бидејќи од Општина Дебар е добиено негативно
мислење бр.09-177/2 од 28.2.2019 година, со образложение дека на локалитетот во “МВ Бањи“ во с.Долно
Косоврасти постои Урбанистичко планска документација со кое се урбанизира тоа место со граници на
простирање (населено место). Повеќе од една третина
(1/3) од површината на концесионото поле зафаќа урбанизирано земјиште каде е предвидено градба на
сместувачки капацитети на АД ДЕБАРСКИ БАЊИЦАПА. На локалитетот во “МВ Бањи“ во с.Долно Косоврасти постои извор од кој правното лице врши експлоатација на минерална суровина-термоминерална
вода за потребите на функсионирање на термоминералните бањи “Дебарски бањи-Цапа“ врз основ на договор
за концесија и Дозвола за експлоатација, а согласно
Студијата за оценка на влијанието и режимот на термоминерална вода на локалитетот „Косоврашка бања“
с.Долно Косоврасти изработен по налог на Општина
Дебар од ДПГИГТУ „Геохидроинженеринг-Консалтинг“ дооел Тетово, се укажува на постоење на ризик
при изведување на бушотини во близина на изворот.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8393/1
Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
Бр. 45-7463/1
Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 4130.
Скопје
Зоран Заев, с.р.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис__________
тење и располагање со стварите во државна сопстве4129.
ност и со стварите во општинска сопственост („СлужВрз основа на член 15 став (21) од Законот за минебен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
рални суровини („Службен весник на Република Ма153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
кедонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 деРепублика Северна Македонија, на седницата, одржана
кември 2019 година, донесе
на 16 декември 2019 година, донесе

23 декември 2019

Бр. 266 - Стр. 5

OДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Акционерското друштво за изградба и стопанисување со
станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката – Скопје му престанува користењето на
недвижната ствар – деловен простор на ул.Вељко Влаховиќ бр.7 - приземје, Скопје со вкупна површина од
146м2, лоциран на КП 12031 во КО Центар 1, запишано во Имотен лист бр.51178, сопственост на Република
Северна Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава
на времено користење без надомест на Кабинетот на
Претседателот на Република Северна Македонија, за
период од пет години од денот на влегувањето во сила
на оваа одлука.
Член 3
Примопредавање на недвижната ствар од член 1 на
оваа одлука ќе се изврши помеѓу Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и
со деловен простор од значење за Републиката – Скопје и Кабинетот на Претседателот на Република Северна
Македонија, во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8394/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4131.
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12,
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 16 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА КАЛИМАНЦИ“
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите
за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Калиманци“ на Здружение на
риболовци Спортски клуб ШАРАН Македонска Каменица, согласно Одлуката за започнување на постапка за
доделување на концесија на рибите за организирање на
рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Калиманци“ бр.45-2109/12 од 21 мај 2019 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.106/19).
2. Здружението на риболовци Спортски клуб ШАРАН Македонска Каменица достави понуда со број 335369/23 од 15.10.2019 година.
3. Здружението на риболовци Спортски клуб ШАРАН Македонска Каменица ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.
4. Времетрaењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.
5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1
на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.
6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на
приемот на договорот.
7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9072/1
Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4132.
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за
рибарство и аквакултура („Службен весник на
Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11,
95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и
член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно
партнерство („Службен весник на Република
Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.153/19), Владата на Република Северна Македонија,
на седницата, одржана на 16 декември 2019 година,
донесе

Стр. 6 - Бр. 266

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ
НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА
МЛАДОСТ“
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите
за организирање на рекреативен риболов на
рекреативната зона „Акумулација Младост“ на
Здружението на спортски риболовци БАБУНА - Велес,
согласно Одлуката за започнување на постапка за
доделување на концесија на рибите за организирање на
рекреативен
риболов
на
рекреативната
зона
„Акумулација Младост“ бр.45-2109/13 од 21 мај 2019
година („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.106/19).
2. Здружението на спортски риболовци БАБУНА –
Велес достави понуда со број 33-5369/24 од 15.10.2019
година.
3. Здружението на спортски риболовци БАБУНА Велес ги исполни условите содржани во Јавниот повик
и Тендерската документација.
4. Времетрaењето на доделената концесија на
рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест
години.
5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1
на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот
надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно
ниво.
6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на
приемот на договорот.
7. Во име на Владата на Република Северна
Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише
министерот
за
земјоделство,
шумарство
и
водостопанство.
8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9072/2
Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4133.
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија” бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12,
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 16 декември 2019 година, донесе

23 декември 2019

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА
РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ШПИЛЈЕ“
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите
за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Шпилје“ на Здружение за
спортски риболов ТРОФТА Дебар, согласно Одлуката
за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов
на рекреативната зона „Акумулација Шпилје“ бр.452109/17 од 21 мај 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/19).
2. Здружението за спортски риболов ТРОФТА Дебар достави понуда со бр.33-5369/21 од 14.10.2019 година.
3. Здружението за спортски риболов ТРОФТА Дебар ги исполни условите содржани во Јавниот повик и
Тендерската документација.
4. Времетрaењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.
5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1
на оваа одлука изнесува 990 000% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно
ниво.
6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на
приемот на договорот.
7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9072/3
Претседател на Владата
16 декември 2019 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4134.
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12,
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 16 декември 2019 година, донесе

23 декември 2019

Бр. 266 - Стр. 7

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 1 –
ДЕМИРХИСАРСКИ“

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 4 – МАРИОВСКИ“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите
за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Црна Река 1 – Демирхисарски“ на Друштво за производство, трговија, услуги и угостителство
КОМПАНИЈА ИВО ВИК увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп,
согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Црна Река 1 –
Демирхисарски“ бр.45-2109/5 од 21 мај 2019 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.106/19).
2. Друштвото за производство, трговија, услуги и
угостителство КОМПАНИЈА ИВО ВИК увоз-извоз
ДООЕЛ Прилеп достави понуда со бр.33-5369/22 од
14.10.2019 година.
3. Друштвото за производство, трговија, услуги и
угостителство КОМПАНИЈА ИВО ВИК увоз-извоз
ДООЕЛ Прилеп ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.
4. Времетрaењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.
5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1
на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.
6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на
приемот на договорот.
7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите
за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Црна Река 4 - Мариовски“ на Здружение за
спорт и риболов СОМЧЕ Прилеп, согласно Одлуката
за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов
на риболовниот ревир „Црна Река 4 – Мариовски“
бр.45-2109/5 од 21 мај 2019 година („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.106/19).
2. Здружението за спорт и риболов СОМЧЕ Прилеп
достави понуда со број 33-5369/19 од 14.10.2019 година.
3. Здружението за спорт и риболов СОМЧЕ Прилеп
ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.
4. Времетрaењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.
5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1
на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.
6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на
приемот на договорот.
7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 45-9072/4
Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4135.
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12,
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 16 декември 2019 година, донесе

Бр. 45-9072/5
Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4136.
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12,
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 16 декември 2019 година, донесе

Стр. 8 - Бр. 266

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА
РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 2 – ТЕТОВСКИ“
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите
за организирање на рекреативен риболов на риболовниот
ревир „Вардар 2 - Тетовски“ на Здружение за спортско –
рекреативен риболовен клуб РИБОЛОВЕЦ ВАРДАР
с.Брвеница, Брвеница, согласно Одлуката за започнување
на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Вардар 2 - Тетовски“ бр.45-2109/1 од 21 мај 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/19).
2. Здружението за спортско – рекреативен риболовен клуб РИБОЛОВЕЦ ВАРДАР с.Брвеница, Брвеница
достави понуда со број 33-5369/26 од 15.10.2019 година.
3. Здружението за спортско – рекреативен риболовен клуб РИБОЛОВЕЦ ВАРДАР с. Брвеница, Брвеница
ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.
4. Времетрaењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.
5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1
на оваа одлука изнесува 65% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.
6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на
приемот на договорот.
7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9072/6
Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4137.
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12,
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 16 декември 2019 година, донесе

23 декември 2019

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 6 – ДЕМИРКАПИСКИ“
1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите
за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Вардар 6 – Демиркаписки“ на Здружение
Спортско-рекреативен риболовен клуб Вардар Скопје,
согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Вардар 6 –
Демиркаписки“ бр. 45-2109/3 од 21 мај 2019 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 106/19).
2. Здружението Спортско-рекреативен риболовен
клуб Вардар Скопје достави понуда со број 33-5369/29
од 15.10.2019 година.
3. Здружението Спортско-рекреативен риболовен
клуб Вардар Скопје ги исполни условите содржани во
Јавниот повик и Тендерската документација.
4. Времетрaењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.
5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1
на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.
6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок од три дена од денот на
приемот на договорот.
7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во
однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и Одлуката.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9072/7
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4138.
Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 2 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе

23 декември 2019

Бр. 266 - Стр. 9

ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА
РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА МАТКА“
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација
Матка“.
2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува
со оглед дека за објавената рекреативна зона нема ниту
една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9072/8
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4139.
Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 2 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА
РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА РАТЕВО“
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација
Ратево“.
2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува
со оглед дека за објавената рекреативна зона нема ниту
една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9072/9
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4140.
Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 3 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА
РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ТУРИЈА“
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација
Турија“.
2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува
со оглед дека за објавената рекреативна зона нема доставено ниту една прифатлива понуда.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9072/10
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4141.
Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 3 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ
НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА
КРУШЕВСКА“
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација
Крушевска“.
2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува
со оглед дека за објавената рекреативна зона нема доставено ниту една прифатлива понуда.

Стр. 10 - Бр. 266

23 декември 2019

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9072/11
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4142.
Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 2 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА
РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИИ КОНЧЕ 1
И КОНЧЕ 3“
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулации
Конче 1 и Конче 3“.
2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува
со оглед дека за објавената рекреативна зона нема ниту
една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9072/12
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4143.
Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 3 од Законот
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ
НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР„ОХРИДСКИ СЛИВ“
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Охридски
Слив“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува
со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема доставено ниту една прифатлива понуда.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9072/13
Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4144.
Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 2 од Законот
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ
НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЗЛЕТОВСКА РЕКА“
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Злетовска
Река“.
2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува
со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема ниту
една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-9072/14
Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4145.
Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 2 од Законот
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 декември 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ
НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „БРЕГАЛНИЦА –
ДЕЛЧЕВСКИ“
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Брегалница Делчевски“.
2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува
со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема ниту
една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
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4147.
Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 2 од Законот
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ
НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „СТРУМИЦА 1“

1. Со оваа oдлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Струмица 1“.
2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува
со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема ниту
една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.
Бр. 45-9072/15
Претседател на Владата
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
денот на објавувањето во „Службен весник на РепубСкопје
Зоран Заев, с.р.
лика Северна Македонија“.
__________
4146.
Бр. 45-9072/17
Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Врз основа на член 38 став 1 алинеjа 3 од Законот
Скопје
Зоран Заев, с.р.
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес__________
ник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15,
4148.
104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република СеВрз основа на член 38 став 1 алинеjа 2 од Законот
верна Македонија“ бр.153/19), Владата на Република
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весСеверна Македонија, на седницата, одржана на 16 деник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15,
кември 2019 година, донесе
104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на Република
ОДЛУКА
Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 деЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ- кември 2019 година, донесе
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАОДЛУКА
НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 5 – НЕГОТИНСКИ“
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за додеНА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „СТРУМИЦА 2“
лување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Вардар 5 –
1. Со оваа oдлука се поништува постапката за додеНеготински“.
лување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир „Струмица 2“.
2. Постапката за доделување на концесија на риби2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риботе
за
организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува
ловниот ревир од точка 1 на оваа одлука се поништува
со оглед дека за објавениот риболовен ревир нема доссо оглед дека за објавениот риболовен ревир нема ниту
тавено ниту една прифатлива понуда.
една пристигната понуда до истекот на рокот за доста3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
вување на понуди.
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
лика Северна Македонија“.
Бр. 45-9072/16
Претседател на Владата
Бр. 45-9072/18
Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
Скопје
Зоран Заев, с.р.

Стр. 12 - Бр. 266
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4149.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНА
УСТАНОВА ЗАТВОР ИДРИЗОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Казнено-поправна установа затвор Идризово бр.
09-5025/2 од 19.11.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9344/15
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4150.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и
64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ
ШУМИ „НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ - Скопје бр. 09-5026/2
од 19.11.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9344/16
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4151.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16
и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 16 декември
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА
ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за
промоција и поддршка на туризмот, бр. 45-4459/9 од
4.7.2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 140/19).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9344/17
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4152.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16
и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 16 декември
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА ЈАВНИ
ПРИХОДИ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за
финансии - Управа за јавни приходи, бр.44-8515/1 од
18.9.2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 177/18).
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9344/18
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4153.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонијa“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ
НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на недвижна ствар - објект бр.2 влез 1, кат ПР,
број 1 со површина од 246 м2, кој се наоѓа на ул.„11
Ноември“ во Куманово, на КП бр.16139/22 КО Куманово, запишан во Имотен лист бр.76915 сопственост на
Република Северна Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава
на трајно користење, без надомест на Министерството
за правда - Управа за водење на матичните книги.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од членот
1 на оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за
внатрешни работи и Министерството за правда - Управа за водење на матичните книги во рок од 30 дена од
денот на влегување во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9351/1
16 декември 2019 година
Скопје

4154.
Врз основа на член 74 став (3) од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14,
146/15, 30/16, 64/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА УЧЕНИЧКИОТ
ДОМ ПРИ СОУ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“
МАКЕДОНСКИ БРОД
Член 1
Со оваа одлука на Ученичкиот дом при СОУ „Св.
Наум Охридски“ Македонски Брод се доделуваат вкупно 838.403,00 денари, од Буџетот на Република Северна
Македонија за 2019 година, раздел 16001, програма 5,
потпрограма 50, расходна ставка 464 - разни трансфери.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за тековно работење во
однос на режии за потрошена електрична енергија, вода и греење, а кои не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на Ученичкиот дом при СОУ „Св. Наум Охридски“ Македонски Брод.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9375/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

4155.
Согласно член 44 став (4) точки 5, 9 и 10 од Законот
за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13,
187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 39/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ХРАНАТА ОД
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Правилникот
Претседател на Владата
за изменување и дополнување на Правилникот за пона Република Северна Македонија, себните барања за храната од животинско потекло (*),
Зоран Заев, с.р.
бр. 02-1849/7 од 6.11.2019 година.

Стр. 14 - Бр. 266

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9401/1
Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4156.
Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба
на становите во општествена сопственост („Службен
весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр.
36/90 и „Службен весник на Република Македонија“
бр. 62/92, 7/98, 24/03, 24/11 и 144/14), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ
НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА
СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Одлуката за намалување на цената на становите
во општествена сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93,
27/93, 57/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94,
18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 72/96, 16/97, 30/97,
68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 40/99, 65/99, 1/00,
51/00, 112/00, 51/01, 1/02, 50/02, 1/03, 42/03, 84/03, 5/05,
112/05, 7/07, 19/08, 11/09, 8/10, 15/11, 12/12, 4/13,
183/13, 15/15, 227/15, 30/17, 28/18 и 229/18) во член 4
зборовите „31 декември 2019 година“ се заменуваат со
зборовите „31 декември 2020 година“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9404/1
Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4157.
Врз основа на член 69 ставови (4) и (5) од Законот
за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13,
187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 16 декември 2019 година, донесе

23 декември 2019

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА
ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИТЕ КОНТРОЛИ НА
ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕТО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на вршење на официјалните контроли
на производите од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето, со бр. 02-1850/5 од 15.11. 2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-9431/1
Претседател на Владата
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
___________
4158.
Врз основа на член 74 став (3) од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14,
146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА УЧЕНИЧКИОТ
ДОМ ПРИ СОУУД ДИМИТАР ВЛАХОВ – СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука на Ученичкиот дом при СОУУД
Димитар Влахов – Струмица му се доделуваат вкупно
682.294,00 денари, од Буџетот на Република Северна
Македонија за 2019 година, раздел 16001, програма 5,
потпрограма 50, расходна ставка 464 - разни трансфери.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за тековно работење во
однос на режии за потрошена електрична енергија, вода и греење, а не можеле да се предвидат и планираат
во буџетот на Ученичкиот дом при СОУУД Димитар
Влахов – Струмица.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9637/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

23 декември 2019

Бр. 266 - Стр. 15

4159.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Стр. 16 - Бр. 266

23 декември 2019

23 декември 2019

Бр. 266 - Стр. 17

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за
потребите на Средно училиште на град Скопје „Шаип Јусуф“- Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9819/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

Стр. 18 - Бр. 266

23 декември 2019

4160.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА
УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална установа Универзитетска библиотека ,,Гоце Делчев” Штип.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа Универзитетска библиотека ,,Гоце Делчев” Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9824/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

23 декември 2019

Бр. 266 - Стр. 19

4161.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
ВО ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот
во Тетово.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот во Тетово, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9841/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

Стр. 20 - Бр. 266

23 декември 2019

4162.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

23 декември 2019

Бр. 266 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 266

23 декември 2019

23 декември 2019

Бр. 266 - Стр. 23

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Струмица, a за потребите на Средно општинско училиште „Никола Карев“- Струмица.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струмица, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9842/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.

____________________
4163.
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата
одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА
ДРЖАВЈАНИТЕ НА ТАЈВАН
Член 1
Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за влез и краткорочен престој во Република Северна Македонија за државјаните на Тајван, носители на тајвански патни исправи во кои е впишан и бројот на личната
карта, 90 дена во кој било период од 180 дена. кои претходат на секој ден на престојот, во периодот од 1 април
2020 година до 31 март 2025 година.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа oдлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10047/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 24 - Бр. 266

23 декември 2019

4164.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Струмица, а за потребите на СОУ „Никола Карев“- Струмица.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струмица, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10139/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

_____________________
4165.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15,
215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г4-СТОВАРИШТА КО ГРУПЧИН, ОПШТИНА ЖЕЛИНО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка
на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Групчин, Општина Желино.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-10244/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

____________________
4166.
Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број
52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) и член 40 став 3 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ
СТАНДАРД ЗА 2019 ГОДИНА
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2019 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 5/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
237/19), табелата се заменува со нова табела, која гласи:

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 45-10348/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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4167.
Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“
број 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19) и член 40 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 16 декември 2019 година донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ
СТАНДАРД ЗА 2019 ГОДИНА
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2019 година („Службен
весник на Република Македонија” бр. 5/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 110/19
и 237/19 ), табелата се заменува со нова табела, која гласи:

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 45-10350/1
16 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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4168.
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2019 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
238/18) и член 7 став (3) и став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник
на Република Северна Македонија” бр. 152/19 и
244/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 16 декември 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА
2019 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 181/19, 232/19 и 254/19)
во делот II, во табелата во мерката 112 износот
„69.300.000“ се заменува со износот „11.000.000“.
Во мерката 124 износот „367.143.000“ се заменува
со износот „403.143.000“, а износот „366.943.000“ се
заменува со износот „402.943.000“.
Во мерката 321 износот „40.000.000“ се заменува со
износот „47.000.000“.
Во мерката 322 износот „15.000.000“ се заменува со
износот „16.300.000“.
Во мерката 323 износот „19.000.000“ се заменува со
износот „33.000.000“.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
4169.
Врз основа на член 27-б став 4, a во врска со став 3
од Законот за финансирање на политичките партии
(„Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08,
96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18), министерот за
правда донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ
НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ
ПАРТИИ
Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна
Македонија на политичките партии во Одлуката број
11-2689/2 од 22.5.2019 година престанува да важи за
политичките партии:
- ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА
РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на
примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и
годишен финансиски извештај/член 27), и
-АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА (не
се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27).
Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во
„Службен весник на Република Северна Македонија“
согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање
на политичките партии („Службен весник на РСМ“ бр.
76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и
140/18).
Образложение

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на
средствата на политичките партии за редовно годишно
финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19 од 22.5.2019 година,
Државниот завод за ревизија достави известување број
III
25-11/103 од 18.12.2019 година co барање за запирање
Во делот XVI износот „40.000.000“ се заменува со
на забраната на исплатата на средствата за редовно гоизносот „47.000.000“.
дишно финансирање на политичките партии ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА РОМИТЕ и
IV
АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА кои ги
Во делот XVII во ставот (5) износот „15.000.000“ се
исполниле обврските за финансиско известување за
заменува со износот „16.300.000“.
2018 година.
Државниот завод за ревизија достави известување
дека политичките партии ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА
V
ЕДНАКВОСТ НА РОМИТЕ и АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИВо делот XVIII износот „19.000.000“ се заменува со
ТИВНА МАКЕДОНИЈА ги исполниле целосно своите
износот „33.000.000“.
обврски за финансиско известување за 2018 година.
Со оглед дека наведенaтa политичките партии ги
VI
исполниле условите за запирање на забраната за исплаОваа програма влегува во сила наредниот ден од
та на средствата на политичките партии за редовно годенот на објавувањето во „Службен весник на Репубдишно финансирање од Буџетот на Република Северна
лика Северна Македонија".
Македонија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за
финансирање на политичките партии („Службен весБр. 45-10407/1
Претседател на Владата
ник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11,
16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 142/12, 23/13 и 140/18), се одлучи како во диспозитивот
на оваа одлука.
Скопје
Зоран Заев, с.р.
II
Во делот IX во ставот (9) износот „364.022.164“ се
заменува со износот „400.022.164“.
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ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичката партиjа можe да поведe управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 11-2689/13
20 декември 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ
4170.
Врз основа на член 32 од Уставот на Република Северна Македонија и член 203 од Законот за работни односи („Службен весник“ на Република Северна Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10,
52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13,
187/13, 113/14 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18
и 110/19) и согласно член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.10/08 и 85/09), Министерството за труд и социјална
политика претставувано од Мила Царовска и Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија претставуван од Јаким Неделков
на 19.12.2019 година склучија
КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ВО ДЕЈНОСТА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА
ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ И ВО ДЕЈНОСТА
ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ДЕЦАТА
Член 1
Во колективниот договор за изменување на колективен договор за јавните устанoви за деца во дејноста
згрижување и воспитание на децата од предучилишна
возраст и во дејноста одмор и рекреација на децата
(„Службен весник на РСМ“ бр.133/19) членот 52 се
менува и гласи:
„Делот на плата за работно место на кое е распореден помошно-техничкото лице се вреднува на следниот
начин:
РАБОТНО МЕСТО
Хигиеничар
Чувар-градинар
Перачка-пеглачка
Садомијач-сервирка
Помошник во кујна
Шивач
Ракувач на парни котли
Ложач на парни котли
Помошник готвач
Набавувач-возач
Хаус-мајстор
Магационер-домаќин
Готвач

БОДОВИ
259
269

273
277
281
287

296

Член 2
Овој Колективен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Северна Македонија“, а ќе почне да се
применува со исплата на платата за месец декември
2019 година.
Самостоен сидникат
за образование,наука и култура
на Република Северна Македонија
Јаким Неделков, с.р
Бр. 0301-243
19 декември 2019 година
Скопје

Министерство за труд
и социјална политика
Мила Царовска, с.р.
Бр. 11-4793/3
19 декември 2019 година
Скопје

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
4171.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.107/05), член 42 од Законот за судовите („Службен весник на РСМ“ бр.58/06, 35/08, 150/10, 83/18 и
96/19), член 7 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судови (Службен весник на
РМ, бр.83/18) и член 36 став 1 алинеја 4 и член 53
став 1 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
102/2019), Судскиот совет на Република Северна
Македонија на седницата одржана на ден 13.12.2019
година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН
СУД КОЧАНИ
За судии поротници на Основен суд Кочани се избрани:
1. Стојчо Стојанов од Кочани
2. Гордана Кугова од Кочани
3. Душко Митев од Кочани
4. Нада Петрова од Кочани и
5. Митко Иванов од Кочани.
Оваа одлука влегува во сила 13.12.2019 година.
Бр. 02-1559/4
19 декември 2019 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
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4172.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/2018) и член 41 и 42
од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015,
197/17 и 83/2018), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 02.10.2019
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УПРАВЕН СУД
1. За судија на Управен суд е избран:
- Елеонора Хамулиќ Ајро – кандидат од Академијата за судии и јавни обвинители.
2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08-1599/1
3 октомври 2019 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

4173.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/2018) и член 41 и 42
од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015,
197/17 и 83/2018), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 02.10.2019
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УПРАВЕН СУД
1. За судија на Управен суд е избран:
- Александар Чичаковски од Скопје.
2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08-1600/1
3 октомври 2019 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

4174.
Судскиот совет на Република Северна Македонија
согласно член 31 став 1 точка 1 од Законот за Судскиот
совет на Република Северна Македонија („Службен
весник на РСМ“ број 102/2019), на ден 19.12.2019 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА
СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
На членот на Судскиот совет на Република Северна
Македонија Виолета Богојеска и престанува мандатот
на член на Судскиот совет на Република Северна Македонија, поради истек на времето за кое е избрана,
сметано од 26.12.2019 година.
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето- 26.12.2019 година.
Бр. 02-2067/1
19 декември 2019 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

4175.
Врз основа на член 22 в.в. со член 36 од Законот за
Судскиот совет на Република Северна Македонија
(„Службен весник на РСМ“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија, на ден
20.12.2019 година го донесе следното,
РЕШЕНИЕ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА
СОВЕТОТ ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ ПРИПАДНИЦИ
НА ЗАЕДНИЦАТА КОЈА Е ПОВЕЌЕ ОД 20% ОД
НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
I
Се спроведува избор на член на Судскиот совет на
Република Северна Македонија од редот на судиите
припадници на заедницата која е повеќе од 20% од населението во Република Северна Македонија.
II
Изборот ќе се одржи на ден 22.01.2020 година.
III
Решението ќе го спроведе Комисијата за спроведување на избори на членови на Советот од редот на судиите.
IV
Решението влегува во сила со денот на објавување
во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 02-2088/1
23 декември 2019 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
4176.

ПРАВИЛНИК
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО РАДИОАМАТЕРСКА СЛУЖБА
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Бр. 266 - Стр. 31
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Бр. 266 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 266
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Бр. 266 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 266

23 декември 2019

23 декември 2019

Бр. 266 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 266
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Бр. 266 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 266
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Бр. 266 - Стр. 41
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Бр. 266 - Стр. 43
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Бр. 266 - Стр. 45
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Бр. 266 - Стр. 47
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Бр. 266 - Стр. 49
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Бр. 0101 - 2519/4
10 декември 2019 година
Скопје

Бр. 266 - Стр. 51

Агенцијатаза електронски комуникации,
Директор
Сашо Димитријоски, с.р.
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Бр. 266 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 266
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Бр. 266 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 266
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Бр. 266 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 266
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Бр. 266 - Стр. 59
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Бр. 266 - Стр. 61
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23 декември 2019

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ
4177.
Врз основа на член 202 и член 145 став (4) точка 1)
и став (5) од Законот за супервизија на осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011,
188/2013, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016,
83/2018 и 198/2018) и („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/2019), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување постапувајќи по службена должност на седница одржана на
ден 7.11.2019 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ
1. Дозволата за вршење на осигурително брокерски
работи на Осигурително брокерското друштво ЕНСА
БРОКЕР АД Скопје, издадена со Решение за издавање
на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи бр.УП 19-1-258 од 13.11.2018 година донесено од
Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на
осигурување, ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.
2. Дозволата за вршење на осигурително брокерски
работи на Осигурително брокерското друштво ЕНСА
БРОКЕР АД Скопје запишано во Централниот регистар на Република Северна Македонија со ЕМБС
7351267 и ЕДБ 4075019595833, престанува да важи поради тоа што осигурително брокерското друштво не започнало да врши осигурително брокерски работи во
рок од шест месеца од денот на издавањето на дозволата.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“ и ќе се запише во Регистарот на осигурително брокерски друштва кој го води Агенцијата за супервизија на осигурување.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
Бр. УП 19-5-1082
7 ноември 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Климе Попоски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
4178.
Врз основа на член 40 ст.2 од Законот за јавното
обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07),
член 9, член. 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обнвинители на Република
Северна Македонија, („Службен весник на РМ“
бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, нa осумдесет и втората седница одржана на 17.12.2019 година донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ДВАЈЦА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО БИТОЛА, ЕДЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО КАВАДАРЦИ,
ЕДЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ГОСТИВАР И ЕДЕН
ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО
ОБВИНИТЕЛСТВО ШТИП
I
За јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Битола се избрани:
1. Благој Димовски,
2. Ирена Атанасовска.
II
За јавен обвинители во Основното јавно обвинителство Кавадарци е избрана:
1. Ненад Јосифов.
III
За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гостивар е избран:
1. Хазби Исени.
IV
За јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Штип е избрана:
1. Александра Здравкова Стојанова.
V
Оваа одлука влегува во сила на ден 17.12.2019 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
СОИ.бр. 5/19
17 декември 2019 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
4179.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник
на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“
бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на
највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на
РСМ“ бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид
Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр.
32/2001...120/18 и „Службен весник на РСМ“
бр.108/2019, 143/2019 и 225/2019), Законот за данокот
на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр.
44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019
и 124/2019), Законот за животната средина („Службен
весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“
бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија,
на седницата одржана на 23.12.2019 година, донесе
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Бр. 266 - Стр. 63

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење - Екстра
лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

67,50 (денари/литар)
70,00 (денари/литар)
62,50 (денари/литар)
51,50 (денари/литар)
37,339 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, кои изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

28,271 (денари/литар)
30,021 (денари/литар)
31,147 (денари/литар)
30,810 (денари/литар)
29,753 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместок за
трошоци за работење преку склад и трговска маржа,
кој за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,520 денари/литар, за Еуросупер БС-98, за Еуродизел БС (Д-Е V) и за
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,600 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ
од 1,00 денар/килограм.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина кои согласно Законот за животната средина го
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,080 (денари/литар)
0,080 (денари/литар)
0,030 (денари/литар)
0,040 (денари/литар)
0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,890 (денари/литар)
0,890 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,740 (денари/килограм)

Член 7
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

21,692 (денари/литар)
21,981 (денари/литар)
15,139 (денари/литар)
6,144 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 24.12.2019
година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
Бр. 02-3895/1
23 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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