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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2647. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник Република Македони-

ја“ бр. З8/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 12.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 

ЈП  „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ  ЗА  ПЕРИОД 1.1.-31.12.2016 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП „Македонија-

пат“ - Скопје, за период 1.1.-31.12.2016 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавното претпријатие, со 

Одлука бр.02-304/5, на седницата одржана на 15.3.2017 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-2263/1                                                     Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година                                                       на Владата на Република 

Скопје                                                       Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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2648. 

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 

97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 12.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ 

ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „МАКЕДОНИЈАПАТ“  

- СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

распределба на средствата остварени од работењето на 

ЈП „Македонијапат“ - Скопје, за 2016 година. бр.02-

304/7, донесена од Управниот одбор на ова јавно прет-

пријатие, на седницата, одржана на 15.3.2017 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-2263/2 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2649. 

Врз основа на член 506 од Законот за трговските 

друштва („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 

166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 

138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Владата на 

Република Македонија, во својство на Собрание на 

Друштвото, на седницата, одржана на 12.9.2017 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНА РЕВИ-

ДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА И КОНСОЛИДИ-

РАНИ РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШ-

ТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТО-

ПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ, СО АК-

ЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ГРАДСКИ ТРГОВ-

СКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2016  

ГОДИНА ДО 31.12.2016 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува консолидираната реви-

дирана Годишна сметка и консолидирани ревидирани  

финансиски  извештаи на Акционерското друштво за 

стопанисување со деловен простор во државна соп-

ственост - Скопје, со Акционерското друштво Градски 

трговски центар - Скопје, за период од 1.1.2016 година 

до 31.12.2016 година, бр.02-1440/5 од 19.5.2017 година, 

усвоена од Одборот на директори на Друштвото на 

седницата одржана на 19.5.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-2366/1 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2650. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва  („Службен весник на Републи-

ка Македонија“  бр. 28/04, 84/05 , 25/07,  87/08, 42/10, 

48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 

38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 

61/16),Владата на Република Македонија, во својство 

на собрание на Акционерското друштво, на седницата, 

одржана на 12.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕВИДИРАНАТА ГОДИШ-

НА СМЕТКА, ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И 

ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 

АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОС-

ТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ, 

ЗА ПЕРИОД 1.1.2016 ГОДИНА ДО 31.12.2016 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува ревидираната Годишна 

сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај 

за работењето на АД за стопанисување со деловен 

простор во државна сопственост - Скопје, за период 

1.1.2016 година до 31.12.2016 година, ревидирани од 

овластен ревизор, усвоени со Одлука бр.02-902/4 од 

28.3.2017 година, на Одборот на директори на Друш-

твото, на седницата, одржана на  28.3.2017година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-2369/1 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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2651. 

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

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 

и 142/16) и член 8, став (6) од Законот за технолошки 

индустриски развојни зони („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 

156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 

192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 12.9.2017 година, доне-

се  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-

ЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРА-

ДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИН-

ДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И  

ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 

 

Член 1 

Во Одлуката за определување на периодот на закуп 

на градежното земјиште во Технолошко индустриската 

развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

36/11), членот 2 се менува и гласи: 

„Градежното земјиште кое се дава во долготраен 

закуп претставува КП бр.602/24 со површина од 25533 

м2 и дел од КП бр.602/3 со површина од 1447 м2 спо-

ред Имотниот лист бр.1 за КО Бунарџик и КП бр. 25/32 

со површина од 6 м2 и дел од КП бр.25/17 со површина 

од 11742 м2 според Имотниот лист бр.5382 за КО Ми-

ладиновци - вон град, односно со вкупна површина од 

38728 м2, според Геодетскиот елаборат за геодетски 

работи за посебни намени за нумерички податоци 

бр.32/17-6 од 6.4.2017 година, сопственост на Републи-

ка Македонија и претставува градежно земјиште спо-

ред Извод од план со бр.08/2017 (Архитектонско – ур-

банистички проект за формирање на градежни пар-

цели: ГП 27 (1-2),ГП 27 (3),ГП 27 (4) ГП 28 (1-2),ГП 28 

(1) и ГП 28 (1-3) со намена на градбите во Градежните 

парцели Г2 – лесна индустрија во Блок 27 и Блок 28 од 

Урбанистички проект за ТИРЗ Скопје 1, КО Бунарџик, 

општина Илинден со технички бр. ПА_108_06/16 од ју-

ни 2016 година), одобрен по извршена ревизија од Ко-

мисијата при Министерство за транспорт и врски под 

бр.66-1143/4 од 15.2.2017 година („Градежно зем-

јиште“).“. 

Член 2 

Во членот 4 став 1 алинејата 2 се менува и гласи: 

„По истекот на првите пет години сметано од денот 

на склучување на Анекс Договорот бр.1 кон Договорот 

за долготраен закуп на градежно земјиште, закупнина-

та за земјиштето наведено во член 2  на оваа  одлука ќе 

се одредува по 0,1 евро годишно за m2 во денарска 

противредност според средниот курс од Народна банка 

на Република Македонија на денот на уплата, односно 

3.872,8 евра за една година со можност за зголемување 

на истата, засметувајќи ја официјалната стапка на ин-

флација во Република Македонија за претходната го-

дина, но не повеќе од 15% на годишно ниво, која ќе из-

несува максимална стапка на промена.“.  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3069/1 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2652. 

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

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 

и 142/16) и член 8 став (6) од Законот за технолошки 

индустриски развојни зони („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 

156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 

192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 12.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗА-

КУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНО-

ЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА 

СКОПЈЕ 1  И  ЗА  ВИСИНАТА  НА  ЗАКУПНИНАТА 

 

Член 1 

Во Одлуката за определување на периодот на закуп 

на градежното земјиште во технолошко индустриската 

развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.15/16 

и 59/16), членот 2 се менува и гласи: 
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„Градежното земјиште кое се дава во долготраен 

закуп претставува КП бр. 602/25 со површина од 

18.522 м2, дел од КП 602/5 со површина од 172 м2 и 

дел од КП 602/5 со површина од 167 м2, односно со 

вкупна површина од 18.861 м2 според Имотен лист 

бр.1 за КО Бунарџик и Геодетскиот елаборат за геодет-

ски работи за посебни намени за нумерички податоци 

бр.0801-058/17 од 20.03.2017 година, сопственост на 

Република Македонија кое претставува градежно зем-

јиште според Извод од Урбанистичкиот план бр. 02/17, 

КО Бунарџик, општина Илинден, издаден од Дирекција 

за технолошки индустриски развојни зони под бр. 08-

379/2 од 16.3.2017 година, врз основа на Урбанистички 

проект за ТИРЗ Скопје 1 со технички бр. F1607 од 2008 

година, одобрен со Решение на Министерството за 

транспорт и врски на Република Македонија   бр. 16-

8774/3 од 1.9.2008 година („Градежното земјиште“).“ 

 

Член 2 

Во членот 4 став 1 во алинеја 1 бројот „1.852,22“ се 

заменува со брoјот „1.886,10“. 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Во рок од шеесет (60) дена од денот на склучува-

њето на Анекс договорот бр.2 кон Договорот за долгот-

раен закуп на градежно земјиште,  закупопримачот 

доставува доказ за уплатен износ на сметката на Буџе-

тот на Република Македонија во висина од 124 eвра во 

денарска противвредност според средниот курс од На-

родна банка на Република Македонија на датумот на 

уплата, кој износ претставува усогласување на плаќа-

њето на закупнината за првите пет (5) години.“ 

Ставот 3 станува став 4. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3070/1 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2653. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

12.9.2017 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ 

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА 2016 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот за 

работењето на Јавното претпријатие за државни па-

тишта за 2016 година, бр. 02-5253/1 од 8.5.2017 година, 

усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, 

на седницата, одржана на 26.5.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 44-3242/1 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2654. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

12.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

СМЕТКА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА 2016 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 

2016 година, бр. 02-3319/5 од 15.3.2017 година, усвоена 

од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на сед-

ницата, одржана на 15.3.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 44-3242/2 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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2655. 

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

12.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО 

РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА 2016 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

употреба на средствата остварени со работењето на 

Јавното претпријатие за државни патишта за 2016 го-

дина, бр. 02-3319/6 од 15.3.2017 година, донесена од 

Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-

цата, одржана на 15.3.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 44-3242/3 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2656. 

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

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

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

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

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

лика Македонија, на седницата, одржана 29.8.2017 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА 

ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА МХЕЦ ТОПОЛ-

КА СО РЕФ. БР. 317 И ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ  

КО ДРЕНОВО ОПШТИНА ЧАШКА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пре-

намена на земјоделско во градежно земјиште за из-

работка на проект за инфраструктура за изградба на 

линиска инфраструктурна градба за МХЕЦ Тополка 

со реф.бр.317 и придружни објекти КО Дреново, оп-

штина Чашка. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 4484м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3980/1 Заменик на претседателот 

29 август 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2657. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државна сопственост и 

со стварите во општинската сопственост („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 

190/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 12.9.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижните ствари кои се наоѓаат на КП бр. 2096/20 

за КО Струга, на ул.„Владо Малески“ бр.24 и тоа: 
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- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, 

влез 1, кат ПР, број на посебниот дел од зградата 1, на-

мена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна пов-

ршина од 1247 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти В4-10, 

влез 1, кат ПР, број на посебниот дел од зградата 1, на-

мена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна пов-

ршина од 45 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти В4-10, 

влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 1, наме-

на на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површи-

на од 793 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти В4-10, 

влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 1, наме-

на на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површи-

на од 63 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти В4-10, 

влез 1, кат 2, број на посебниот дел од зградата 1, наме-

на на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површи-

на од 685 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти В4-10, 

влез 1, кат 2, број на посебниот дел од зградата 1, наме-

на на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површи-

на од 48 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти В4-10, 

влез 2, кат ПР, број на посебниот дел од зградата 2, на-

мена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна пов-

ршина од 390 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти В4-10, 

влез 2, кат ПР, број на посебниот дел од зградата 2, на-

мена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна пов-

ршина од 33 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти В4-10, 

влез 2, кат 1, број на посебниот дел од зградата 2, наме-

на на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површи-

на од 646 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти В4-10, 

влез 2, кат 1, број на посебниот дел од зградата 2, наме-

на на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површи-

на од 48 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти В4-10, 

влез 2, кат 2, број на посебниот дел од зградата 2, наме-

на на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површи-

на од 689 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и други објекти В4-10, 

влез 2, кат 2, број на посебниот дел од зградата 2, наме-

на на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површи-

на од 48 м2; 

во корист на Република Македонија во Катастарот 

на недвижности.   

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објевувањето во „Службен весник на Република 

Македонија.“ 

 

Бр. 44-4235/1 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2658. 

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

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

106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на  седницата, одржана на 12.9.2017 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на движна ствар – патничко 

моторно возило, чиј корисник е Народниот правобра-

нител на Република Македонија, сопственост на Репуб-

лика Македонија и тоа:    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-

давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-

ње со кој управува и оперира Министерството за фи-

нансии – Управа за имотно – правни работи, со проце-

нетата вредност утврдена согласно проценката на Би-

рото за судски вештачења, Процена СВ.V-16/17 од 

2.3.2017 година, во која е проценета вкупната вредност 

на движната ствар во износ од 20.500,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 

претставува вкупната проценета вредност и истата из-

несува 20.500,00 денари.  



 Стр. 8 - Бр. 131                                                                             19 септември 2017 
 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

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

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-4673/1 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2659. 

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

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

106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на  седницата, одржана на 12.9.2017 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на движна ствар – патничко 

моторно возило, чиј корисник е Народниот правобра-

нител на Република Македонија, сопственост на Репуб-

лика Македонија и тоа:    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-

давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-

ње со кој управува и оперира Министерството за фи-

нансии – Управа за имотно – правни работи, со проце-

нетата вредност утврдена согласно проценката на Би-

рото за судски вештачења, Процена СВ.V-16/17 од 

2.3.2017 година, во која е проценета вкупната вредност 

на движната ствар во износ од 60.000,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 

ја претставува вкупната проценета вредност и истата 

изнесува 60.000,00 денари.  

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

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

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-4673/2 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2660. 

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

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

106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на  седницата, одржана на 12.9.2017 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на движна ствар – патничко 

моторно возило, чиј корисник е Народниот правобра-

нител на Република Македонија, сопственост на Репуб-

лика Македонија и тоа:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-

давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-

ње со кој управува и оперира Министерството за фи-

нансии – Управа за имотно – правни работи, со проце-

нетата вредност утврдена согласно проценката на Би-
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рото за судски вештачења, Процена СВ.V-16/17 од 

2.3.2017 година, во која е проценета вкупната вредност 

на движната ствар во износ од 27.100,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 

претставува вкупната проценета вредност и истата из-

несува 27.100,00 денари.  

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

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

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-4673/3 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2661. 

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

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

106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на  седницата, одржана на 12.9.2017 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на движна ствар – патничко 

моторно возило, чиј корисник е Народниот правобра-

нител на Република Македонија, сопственост на Репуб-

лика Македонија и тоа:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-

давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-

ње со кој управува и оперира Министерството за фи-

нансии – Управа за имотно – правни работи, со проце-

нетата вредност утврдена согласно проценката на Би-

рото за судски вештачења, Процена СВ.V-16/17 од 

2.3.2017 година, во која е проценета вкупната вредност 

на движната ствар во износ од 30.600,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 

претставува вкупната проценета вредност и истата из-

несува 30.600,00 денари.  

       

Член 3 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-4673/4 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2662. 

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

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

106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на  седницата, одржана на 12.9.2017 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на движна ствар – патничко 

моторно возило, чиј корисник е Народниот правобра-

нител на Република Македонија, сопственост на Репуб-

лика Македонија и тоа:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-

давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-
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ње со кој управува и оперира Министерството за фи-

нансии – Управа за имотно – правни работи, со проце-

нетата вредност утврдена согласно проценката на Би-

рото за судски вештачења, Процена СВ.V-16/17 од 

2.3.2017 година, во која е проценета вкупната вредност 

на движната ствар во износ од 34.900,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 

претставува вкупната проценета вредност и истата из-

несува 34.900,00 денари.  

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

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

       

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-4673/5 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2663. 

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

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

106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на  седницата, одржана на 12.9.2017 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на движна ствар – патничко 

моторно возило, чиј корисник е Народниот правобра-

нител на Република Македонија, сопственост на Репуб-

лика Македонија и тоа:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-

давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-

ње со кој управува и оперира Министерството за фи-

нансии – Управа за имотно – правни работи, со проце-

нетата вредност утврдена согласно проценката на Би-

рото за судски вештачења, Процена СВ.V-16/17 од 

2.3.2017 година, во која е проценета вкупната вредност 

на движната ствар во износ од 14.800,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 

претставува вкупната проценета вредност и истата из-

несува 14.800,00 денари.  

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

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

       

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-4673/6 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2664. 

Врз основа на член 57, став 6 од Законот за здравје 

на растенијата („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 

69/13, 43/14, 158/14, 149/15 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 12.9.2017 

година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА-

ТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ 

НАДОМЕСТОК, ВИДОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА 

РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И 

ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ ЗА КОИ СЕ 

ПЛАЌА НАДОМЕСТОКОТ, КАКО И ВИСИНАТА И 

НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ВО  

ОБЛАСТА НА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА 

 

Член 1 

Во Одлуката за висината и начинот на плаќање на 

посебниот надоместок, видот и количеството на расте-

нија, растителни производи и други објекти и предмети 

за кои се плаќа надоместокот, како и висината и начи-

нот на плаќање на трошоците во областа на здравјето 

на растенијата („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.141/11 и 161/11), во Прилогот 1 во точката 

3.16 во колоната „Увоз“ износот „900,00“ се заменува 

со износот „1.350,00“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето на „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр. 44-5369/1 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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2665. 

Врз основа на член 96 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 

53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 12.9.2017 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА 

ШУМИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за проширена репродукција на шумите за 2017 година („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр.192/16), во Делот I во заградата по  бројот „191/16“ се додаваат зборовите: „ и 109/17“. 

 

II 

Во Делот II, во табелата, во точката 1 износот „8.000.000,00“ се заменува со износот „4.100.000,00“ и во 

колоната вкупно  износот „8.000.000,00“ се заменува со износот „4.100.000,00“. 

 

III 

Делот III се менува и гласи: 

„Средствата од Делот II на оваа програма во износ од 4.100.000,00 денари ќе се користат за следните ра-

боти/мерки: 
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Пошумување на голини и ерозивни земјишта со 

садници од точка 1 од табелата,  ќе се врши на локации 

кои се со површина поголема од 0,50 ха.  

За реализација на мерката од точка 1 од табелата, 

извршителите на работите доставуваат до Министер-

ството за земјоделство, шумарство и водостопанство 

оперативно - стручна програма,  во која се наведуваат 

основните податоци за локалитетот и подетални пода-

тоци за обемот и видот на работата, техниката, времето 

на реализација на работите и други важни податоци.   

Заштита на шумите и шумските култури од расти-

телни болести и штетници од точка 2 од табелата, ќе се 

врши со превентивна заштита на шумите и шумските 

култури од потенцијални штетници кои можат да заг-

розат поголеми шумски простори, организирана преку 

Извештајно дијагнозно прогнозната служба (ИДП 

служба) за шумите во Република Македонија и преку 

следење на состојбата на шумите на биоиндикаторски-

те точки поставени на 16-километарска мрежа на тери-

торијата на Република Македонија. Шумарскиот фа-

култет – Скопје, до Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, доставува Извештај за 

здравствената состојба на шумите во Република Маке-

донија за 2017 година со предлог мерки и Извештај за 

здравствената состојба на шумите на биоиндикатор-

ските точки на територијата на Република Македонија 

за 2017 година.  

Средствата за неизмирени обврски од точка 3 од та-

белата, ќе се исплатат на извршителите на работите, 

согласно склучените договори по Програмата за про-

ширена репродукција на шумите за 2016 година и за-

писници за извршените работи доставени од државни-

от инспектор по шумарство.“ 

    

IV 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4975/1 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2666. 

Врз основа на член 36 став 4 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14/, 196/15 и 

142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 12.9.2017 година, донесе 

У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА МИНИС-

ТЕРСТВАТА, ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА  

УПРАВА И УПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 

ВРЕМЕ НА ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС 

 

Член 1 

Со ова упатство се утврдуваат насоките за начинот 

на постапување на министерствата, другите органи на 

државната управа и управните организации (во ната-

мошниот текст: државните органи), на функционерите 

кои раководат со државните органи, како и на вработе-

ните во државните органи за време на спроведување на 

парламентарни, претседателски и локални избори од 

денот на нивното распишување па се до нивното зав-

ршување согласно закон (во натамошниот текст: избор-

ниот процес). 

 

Член 2 

За време на изборниот процес согласно Изборниот 

законик и Законот за спречување на корупцијата, не 

може: 

- да се започнува изградба со средства од Буџетот 

или од јавни фондови или со средства на јавни прет-

пријатија и други правни лица што располагаат со 

државен капитал на нови објекти во инфраструктурата 

како патишта, водоводи, далноводи, канализација, 

спортски игралишта и други објекти или објекти за оп-

штествени дејности училишта, градинки и други об-

јекти, освен ако за таа намена претходно биле обезбе-

дени средства од Буџетот, односно се работи за реали-

зација на програма донесена врз основа на закон во те-

ковната година; 

- да се исплаќаат плати, пензии, социјална помош 

или други исплати и материјални надоместоци од бу-

џетски средства или од средства на јавните фондови 

кои не се редовни месечни исплати односно сите едно-

годишни трансфери и исплати или еднократни тран-

сфери од буџетски средства или од средства на јавни 

фондови ниту да се отуѓува државен капитал ниту да 

се потпишуваат колективни договори и 

- да се започнува постапка за вработување на нови 

лица или постапка за престанок на работен однос во 

државни и јавни институции, а започнатите постапки 

да се стават во мирување, освен во случаи на итни и 

неодложни работи. 

 

Член 3 

За време на изборниот процес согласно Изборниот 

законик во периодот од 20 дена пред отпочнување на 

изборна кампања не може да се одржуваат јавни наста-
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ни по повод започнување на изградба или пуштање во 

употреба на објекти со средства од Буџетот или од јав-

ни фондови, или со средства на јавни претпријатија 

или други правни лица што располагаат со државен ка-

питал, во инфраструктурата како патишта, водоводи, 

далноводи, канализација, спортски игралишта и други 

објекти или објекти за општествени дејности учи-

лишта, градинки и други објекти, освен да се дава јавна 

изјава од страна на носител на јавна функција или кан-

дидат за носител на јавна функција на митинг, интервју 

на медиум, дебата на медиум или одговор на новинар-

ско прашање. 

 

Член 4 

За време на изборниот процес согласно Изборниот 

законик, од страна на Министерството за финансии си-

те буџетски исплати, освен редовни плати, пензии и 

комунални трошоци, се објавуваат јавно на интернет 

страна во посебна база за буџетски трошоци во избо-

рен период, а две недели по распишувањето на избори-

те се поднесува предизборен финансиски извештај  со 

кој се опфаќа преглед на сите планирани и реализирани 

приходи и расходи од Буџетот по ставки, во периодот 

од почетокот на фискалната година до денот на подне-

сување на извештајот кој се објавува на неговата веб 

страна. 

 

Член 5 

За време на изборниот процес функционерите кои 

раководат со државен орган не можат да ги користат 

информациите со кои се здобиле при вршење на нивна-

та функција за нивна лична корист, ниту како средство 

за да им се даде нефер предност, односно настаните од 

изборната кампања не треба да се мешаат со државните 

работи. 

 

Член 6 

За време на изборниот процес функционерите кои 

раководат со државен орган не смеат да влијаат врз 

вработените во државниот орган, ниту да вршат прити-

сок во насока истите директно да учествуваат во избор-

ни активности или други јавни настани од таков карак-

тер во текот на работното време. 

За време на изборниот процес функционерите кои 

раководат со државен орган не смеат да вршат прити-

сок или да преземаат активност за било какви закани 

врз вработените во државните органи по однос на нив-

ното вработување и социјална сигурност, да вршат или 

да се обидат да вршат притисок и заплашување на чле-

новите на нивното семејство или на нивни блиски 

лица, ниту да ги подржуваат во изборниот процес. 

Член 7 

За време на изборниот процес вработените на 

државните органи во текот работното време не можат 

да учествуваат во изборни активности или други јавни 

настани од таков карактер, ниту во просториите на 

државниот орган во текот на работното време да вршат 

партиски активности, да одржуваат состаноци и средби 

во функција на спроведување на изборната кампања 

или да истакнуваат партиски симболи во работните 

простории, ниту да ја наметнуваат својата политичка 

определба на друг. 

 

Член 8 

Во случај на непостапување и неспроведување на 

насоките утврдени со ова упатство од страна на фун-

кционерите кои раководат со државните органи и вра-

ботените во државните органи, тоа може да преставува 

основ за преземање на мерки, санкции и казни утврде-

ни со закон за такви случаи. 

 

Член 9 

Ова упатство соодветно ќе се применува и на јавни-

те претпријатија, јавните установи и други правни лица 

основани од државата. 

 

Член 10 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5765/1 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

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

__________ 

2667. 

Врз основа на член 36 став 4 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 

142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 12.9.2017 година, донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ЗАБРАНА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ И НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  

ЗА ВРЕМЕ НА ИЗБОРЕН ПРОЦЕС 

 

Член 1 

Со ова упатство се утврдуваат насоките за начинот 

на постапување на министерствата, другите органи на 

државна управа и управни организации (во натамош-
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ниот текст: државните органи), во врска со користење-

то на движните и недвижните ствари во државна соп-

ственост кои се наменети за вршење на работите од 

нивна надлежност утврдена со закон за време на спро-

ведување на парламентарни, претседателски и локални 

избори од денот на нивното распишување па се до нив-

ното завршување согласно закон (во натамошниот 

текст: изборниот процес). 

 

Член 2 

Недвижни ствари, во смисла на ова упатство, се: 

згради, канцелариски и други простории и други објек-

ти што се користат од страна на државните органи за 

извршување на работите од нивна надлежност утврде-

на со закон во земјата и странство. 

Движни ствари, во смисла на ова упатство, се: 

службени возила, информатичка опрема, службени 

фиксни и мобилни телефони и телефакс, интернет 

врски, канцелариска опрема и потрошен канцелариски 

материјал и средства од репрезентација. 

 

Член 3 

За време на изборниот процес за потребите на избор-

ната кампања во канцелариите во државните органи не 

може да се одржуваат состаноци и средби во функција 

на спроведување на изборната кампања и не може во ис-

тите да се вршат никакви директни или индиректни ак-

тивности што се во врска со изборниот процес. 

 

Член 4 

За потребите на изборната кампања во изборниот 

процес, работните простории кои се наоѓаат во објекти 

на државните органи не можат да се користат за презе-

мање на било какви активности во врска со изборниот 

процес. 

По исклучок од став 1 на овој член, а само во случај 

ако во местото не постојат никакви други соодветни 

простории за потребите на изборната кампања, просто-

риите од ставот 1 на овој член ќе можат да се користат 

за потребите на изборната кампања, но само по прет-

ходно добиена дозвола од одговорното раководно лице 

на органот, но под еднакви услови за сите учесници во 

изборната кампања. 

 

Член 5 

За време на изборниот процес за потребите на из-

борната кампања, движните ствари кои ги користат 

државните органи кои се наменети за вршење на рабо-

тите од нивна надлежност утврдена со закон не можат 

да се користат за преземање на било какви активности 

при спроведување на изборниот процес и тоа: 

- да се користат службени фиксни и мобилни теле-

фони и телефакс; 

- да се користат службени: компјутери, преносни 

компјутери, интернет врски, интернет адреси и веб 

страници;  

- да се печатат и умножуваат материјали поврзани 

со изборниот процес со користење на потрошен канце-

лариски материјал (хартија, тонери и сл.); 

- да се дава на користење или да се отстапува 

потрошен канцелариски материјал (хартија, тонери 

и сл.);  

- да се врши превоз на материјали потребни за из-

борната кампања со службени возила; 

- да се врши превоз на лица со службени возила ос-

вен за лица на кои се однесуваат посебните прописи за 

заштита на личноста; 

- да се дава храна, пијалоци и средства за хигиена 

од средствата за репрезентацијата на државните органи 

за потребите на изборната кампања. 

 

Член 6 

Од страна на функционерите кои раководат со 

државните органи се следи спроведувањето на ова 

упатство и се врши контрола за преземање на актив-

ности спротивно на ова упатство. 

Во случај на непостапување и неспроведување на 

насоките утврдени со ова упатство од страна на фун-

кционерите кои раководат со државните органи и вра-

ботените во државните органи, тоа може да преставува 

основ за преземање на мерки, санкции и казни утврде-

ни со закон за такви случаи. 

 

Член 7 

Ова упатство соодветно ќе се применува и на јавни-

те претпријатија, јавните установи и други правни лица 

основани од државата. 

 

Член 8 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-5767/1 Заменик на претседателот 

12 септември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 

ВОЗДУХОПЛОВСТВО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2668. 

Врз основа на член 136 ставови (7) и (8), член 138 

став (6), член 139 став (2), член 144 од Законот за воз-

духопловство („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 

155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), директорот 

на Агенцијата за цивилно воздухоплоство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧ-

НО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И  

ОВЛАСТУВАЊА НА ПИЛОТИ НА ЕДРИЛИЦИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за стручно оспособување, про-

верки, дозволи и овластувања на пилоти на едрилици 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.108/12 

и 118/13) членот 64-а се менува и гласи:  

“(1) Лицето што нема да ја продолжи дозволата за 

пилот на едрилица во рокот од член 57 на овој правил-

ник, а од истекот на дозволата не поминале повеќе од 

две години, може да ја обнови дозволата со поднесува-

ње на следната документација: 

1. Дозвола за пилот на едрилица, 

2. Важечко лекарско уверение за здравствена спо-

собност - класа 2, 

3. Потврда заверена од страна на инструктор 

(FI/GPL) дека во последните шест месеци пред подне-

сување на барање за обновување на дозволата извршил 

налет од најмалку три часа во својство на пилот на ед-

рилица под надзор на инструктор, вклучувајќи најмал-

ку пет полетувања и пет слетувања, 

4. Доказ за извршена проверка на знаење спроведе-

на од страна на инструктор по предметот Експлоатаци-

ја и принудни постапки на едрилица, 

5. Доказ за извршена проверка во лет од страна на 

инструктор согласно листа за проверка и 

6. Пилотска книшка (Pilot Logbook). 

(2) Налетот од став (1) точка 3 на овој член треба да 

опфаќа школски кругови, превлечен лет во школски 

круг, имитација на принудно слетување и пилотажна 

зона. 

(3) Лицето што нема да ја продолжи дозволата за 

пилот на едрилица во рокот од член 57 на овој правил-

ник, а од истекот на дозволата поминале повеќе од две 

години, може да ја обнови дозволата со поднесување 

на следната документација: 

1. Дозвола за пилот на едрилица, 

2. Важечко лекарско уверение за здравствена спо-

собност- класа 2, 

3. Потврда од овластена организација или центар за 

обука на пилоти на едрилици за завршена обука за об-

нова на знаење со теоретски и практичен дел, 

4. Доказ за извршена проверка на знаење спроведе-

на од страна на инструктор по предметите Експлоата-

ција и принудни постапки на едрилица и Воздухоплов-

ни прописи, 

5. Доказ за извршена проверка во лет од страна на 

инструктор согласно листа за проверка и 

6. Пилотска книшка (Pilot Logbook). 

(4) Обуката за обнова на знаење од став (3) точка 3 

на овој член се врши според одобрена програма и оп-

фаќа: 

а) Теоретски дел по предметите: 

- Експлоатација и принудни постапки на едрилица 

и 

- Воздухопловни прописи, 

б) Практичен дел во траење од најмалку пет часови 

кој опфаќа: 

- режими на лет и свртување во школски круг и 

зона, 

- превлечен лет во школски круг и зона, 

- школски кругови, 

- случаеви на опасност за школски круг и 

- имитација на принудно слетување.”. 

  

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

         Бр. 10-1069/3 Директор на Агенцијата 

15 септември  2017 година за цивилно воздухопловство, 

              Скопје Горан Јандреоски, с.р. 
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