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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5750. 
Врз основа на член 11-а од Законот за податоците 

во електронски облик  и електронски потпис („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 34/01, 6/02, 
98/08 и 33/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕТО И НАЧИНОТ НА 
КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИС-
ТЕМ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ВО ЕЛЕК-
ТРОНСКИ ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС 
ПРИ  ПОСТАПКИ НА УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ 

 
Член 1 

Во Уредбата за воспоставувањето и начинот на ко-
ристење на информациониот систем за обработка на 
податоци во електронски облик и електронски потпис 
при  постапки за увоз, извоз и транзит („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 134/08, 13/11 и 
138/13) во член 4 став (2) во алинејата 10 зборовите „-
Биро за лекови“  се бришат. 

Во алинејата 15 сврзникот „и“ се заменува со за-
пирка. 

Во алинејата 16 точката на крајот на реченицата се 
заменува со сврзникот „и“ и се додaва нова алинеја 17 
која гласи: 

„- Агенција за лекови и медицински средства“.  
 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 42-11213/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5751. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 
44/15 и 193/15) Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе 

                                                                           
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ДИРЕКЦИЈАТА 
ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ 

ЗОНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Дирекцијата за технолошки ин-

дустриски развојни зони се дава право на трајно корис-
тење на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија со вкупна површина од 70 м2 кое претста-
вува: 

- КП 23/14 во површина од 1 м2 за КО Србјани, 
место викано Централа опишана во Имотен лист 1009; 

- КП 20/2 во површина од 7 м2 за КО Србјани, мес-
то викано Араплија опишана во Имотен лист 1007; 

- КП 13/5 во површина од 2 м2 за КО Србјани, мес-
то викано Горна Јурија опишана во Имотен лист 1006 

- КП 1529/3 во површина од 12 м2 за КО Србјани, 
место викано Лака опишана во Имотен лист 310; 

- КП 6718/6 во површина од 12 м2 за КО Кичево 
вон град, место викано Пат Кичево Битола опишана во 
Имотен лист 2923; 

- КП 6718/7 во површина од 12 м2 за КО Кичево 
вон град, место викано Пат Кичево Битола опишана во 
Имотен лист 2923; 

- КП 6718/8 во површина од 10 м2 за КО Кичево 
вон град, место викано Пат Кичево Битола опишана во 

Имотен лист 2923; 
- КП 6718/9 во површина од 5 м2 за КО Кичево вон 

град, место викано Пат Кичево Битола опишана во 
Имотен лист 2923; 

- КП 6718/10 во површина од 9 м2 за КО Кичево 
вон град, место викано Пат Кичево Битола опишана во 
Имотен лист 2923; 

согласно Проектот за инфраструктура за изградба 

на шахти за фекална канализација од пречистени от-
падни води и атмосферска канализација за ТИРЗ Киче-
во – Опфат 1 со тех. бр. 40/2011  од ноември 2011 го-
дина, одобрена од Министерство за транспорт и врски 
со решение бр.75-12257/1 од 27.08.2014 година, заради 
изградба на шахти за фекална канализација од пречис-
тени отпадни води и атмосферска канализација за ТИ-

РЗ Кичево – Опфат 1. 
 

Член 2 
Правото на трајно користење на градежно земјиште 

од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 
 

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

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

 
Бр. 42-10249/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5752. 
Врз основа на член 65 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 И 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
 Се запишува правото на сопственост на недвижна-

та ствар-објект Железничка станица во Битола, 
КП.бр.19266/1,КО Битола 5 и тоа: 
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- зграда/објект број 21, намена на зграда/објект и 
тоа приземје со внатрешна површина од 200м2;  

- зграда/објект број 21, намена на зграда/објект кат 
1 во површина од 124м2; 

- зграда/објект број 22, намена на зграда/објект при-
земје во површина од 44м2; 

- зграда/објект број 22,  намена на зграда/објект кат 
1 во површина од 31м2, 

во корист на Република Македонија во катастарот 
на недвижности.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-10828/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5753. 
Врз основа на член 18 став (4) 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 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ФИНАНСИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 
за стоковни резерви му престанува правото на користе-
ње на недвижна ствар - објект кој се наоѓа во Калишта, 
на КП бр.763 во КО Калишта и тоа на 612/2902 м2 иде-
ален дел, запишано во Имотен лист број 10777, соп-
ственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење, без надомест на Министерството 
за финансии. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
финансии и Агенцијата за стоковни резерви, во рок од 
десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11112/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5754. 
Врз основа на член 18 став (4) 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 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ФИНАНСИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за стоковни резерви му престанува правото на користе-
ње на недвижната ствар - објект кој се наоѓа на 
Бул.„Партизански одреди“ бр.93, Скопје, на КП 
бр.1568 во КО Карпош и тоа на 54/258 м2 идеален дел, 
запишано во Имотен лист бр.29132, сопственост на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење, без надомест на Министерството 
за финансии. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
финансии и Агенцијата за стоковни резерви, во рок од 
десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11112/2 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5755. 
Врз основа на член 18 став (4) 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 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ФИНАНСИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за транспорт и врски, му престанува правото 
на користење на недвижната ствар - објект кој се наоѓа 
во Калишта, на КП бр.763 во КО Калишта и тоа на 
300/2902 м2 идеален дел, запишано во Имотен лист 
бр.10777, сопственост на Република Македонија. 
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Член 2 
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење, без надомест на Министерството 
за финансии. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
финансии и Министерството за транспорт и врски, во 
рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11112/3 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5756. 
Врз основа на член 18 став (4) 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 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ФИНАНСИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за транспорт и врски, му престанува правото 
на користење на недвижната ствар - објект кој се наоѓа 
на Бул.„Партизански одреди“ бр.93, Скопје, на КП 
бр.1568 во КО Карпош и тоа на идеален дел од 27/258 
м2, запишано во Имотен лист бр.29132, сопственост на 
Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење, без надомест на Министерството 
за финансии. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
финансии и Министерството за транспорт и врски, во 
рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11112/4 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5757. 
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ФИНАНСИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Управа за 
јавни приходи му престанува правото на користење на 
недвижната ствар - објект кој се наоѓа на Бул.„Парти-
зански одреди“ бр.93, Скопје, на КП бр.1568 во КО 
Карпош и тоа на 2/258 м2 идеален дел, запишано во 
Имотен лист бр.29132, сопственост на Република Ма-
кедонија. 

               
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење, без надомест на Министерството 
за финансии. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
финансии и Управата за јавни приходи, во рок од десет 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11112/5 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5758. 
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ФИНАНСИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Управа за 

јавни приходи му престанува правото на користењето 
на недвижната ствар - објект кој се наоѓа во Калишта, 
на КП бр.763 во КО Калишта и тоа на 21/2902 м2 идеа-
лен дел, запишано во Имотен лист бр.10777, сопстве-
ност на Република Македонија. 
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Член 2 
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење, без надомест на Министерството 

за финансии. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 

финансии и Управата за јавни приходи, во рок од десет 

дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11112/6 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5759. 

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 и 

196/15) и член 8 став (6) од Законот за технолошки ин-

дустриски развојни зони („Службен весник на Репуб-

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

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

196/15),  Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 21.11.2015 година, донесе  

 

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 Oдлуката 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. 

187/14), во член 1 зборовите „Друштво за производ-

ство, трговија и услуги АРЦ АУТОМОТИВ МАКЕДО-

НИЈА ДООЕЛ Скопје“ се заменуваат со зборовите 

„Друштво за производство, трговија и услуги АРЦ АУ-

ТОМОТИВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11132/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5760. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за Центра-

лен регистар („Службен весник на Република Македо-

нија”, бр. 50/01, 49/03, 109/05, 88/08, 35/11, 43/11,  

199/14, 97/15 и 153/15), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-

ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-

ЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР 

 НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување  на Статутот 

на Централниот регистар на Република Македонија бр. 

0201-3/20 од 22.10.2015 година, донесена од  Управни-

от одбор на Централниот регистар на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 22.10.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-11134/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

5761. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 

153/15) Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 

КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА  -  

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 

движната ствар: 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 

установа Универзитетска клиника за државна кардио-

хирургија  – Скопје. 
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Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за државна кардиохирургија  – Скопје, со 
кој се уредуваат  правата и обврските за движната 
ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-11182/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5762. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна споственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на  Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА  ЈЗУ ГЕ-
РОНТОЛОШКИ ЗАВОД -13 НОЕМВРИ - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

- ампули Халдол Депо од 50 мг/мл ....... 25 парчиња. 
 

Член 2 
Движните ствари  од член 1 од оваа одлука, се дава-

ат  на трајно користење, без надомест на ЈЗУ Геронто-
лошки завод - 13 Ноември - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на ЈЗУ Геронтолошки завод - 13 Ноември - 
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 де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-11194/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5763. 
Врз основа на член 15 став 21 од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 
и 192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.11.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-

ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ 

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

 

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-

нување на постапка за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина – 

песок и чакал на локалитетот „Јалгун“ с.Доброшинци, 

општина Василево поднесена од Акционерското друш-

тво за градежништво „ПЕЛАГОНИЈА“ - Струмица 

бр.24-6213/1 од 11.12.2014 година, бидејќи од општина 

Василево е добиено негативно мислење бр. 03-3447/2 

од 19.10.2015 година од причина што би се нанесувале 

големи штети при експлоатацијата.   

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-11241/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

5764. 

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 

и 192/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧ-

НУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ  

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

 

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-

нување на постапка за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина – 

песок и чакал на локалитетот „Оџов Гроб“ с.Добро-

шинци, општина Василево поднесена од Акционерско-

то друштво за градежништво ПЕЛАГОНИЈА Струмица 

бр.24-6214/1 од 11.12.2014 година, бидејќи од општина 

Василево е добиено негативно мислење бр. 03-3448/2 

од 19.10.2015 година од причина што би се нанесувале 

големи штети при експлоатацијата. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-11243/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

5765. 

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 

и 192/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 21.11.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-
ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ  

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
 
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-

нување на постапка за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина – 

песок и чакал на локалитетот “Коџа Дол“  с.Добро-

шинци, општина Василево поднесена од Акционерско-

то друштво за градежништво ПЕЛАГОНИЈА Струмица 

бр.24-6215/1 од 11.12.2014 година, бидејќи од општина 

Василево е добиено негативно мислење бр. 03-3430/2 

од 19.10.2015 година од причина што би се нанесувале 

големи штети при експлоатацијата.   

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-11246/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

5766. 

Врз основа на член 7-а став 3 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 

192/15) 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 и 104/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

21.11.2015 година, донесе 
 

О Д Л У К А  

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ПРОСПЕКЦИСКИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВА-

ЊА НА МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „КАЛ-

ТУН МАДДЕНЏИЛИК“ ДОО СКОПЈЕ НА ПРОС-

ТОР КОЈ ГИ ОПФАЌА ОПШТИНИТЕ СТАРО НА-

ГОРИЧАНЕ, КРАТОВО, ПРОБИШТИП И ШТИП 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за вршење 

на проспекциски геолошки истражувања на металични 

минерални суровини на простор кој ги опфаќа општи-
ните Старо Нагоричане, Кратово, Пробиштип и Штип 
на Друштвото за трговија и услуги „КАЛТУН МАД-
ДЕНЏИЛИК“ ДОО СКОПЈЕ, согласно Одлуката за за-
почнување на постапка за доделување на концесија за 
вршење на проспекциски геолошки истражувања на 
металични минерални суровини бр. 42-3932/1 од 

5.5.2015 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 78/15). 

2. Друштвото за трговија и услуги „КАЛТУН МАД-
ДЕНЏИЛИК“ ДОО СКОПЈЕ достави понуда со број 
00000135 на 30.9.2015 година. 

3. Друштвото за трговија и услуги „КАЛТУН МАД-

ДЕНЏИЛИК“ ДОО СКОПЈЕ ги исполни условите сод-

ржани во Јавниот повик и Тендерската документација 

и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за трговија и услуги „КАЛТУН 

МАДДЕНЏИЛИК“ ДОО СКОПЈЕ се доделува конце-

сија за вршење на проспекциски геолошки истражува-

ња на металични минерални суровини на простор кој 

ги опфаќа општините Старо Нагоричане, Кратово, 

Пробиштип и Штип, со површина на простор на конце-

сија за вршење на проспекциски геолошки истражува-

ња дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 

линии, а точките дефинирани со координати како е да-

дено во табелите, и тоа: 

 

Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

1 7568300 4677400 

2 7573200 4654600 

3 7598142 4605833 

4 7623421 4605595 

5 7606220 4634000 

6 7623100 4643800 

7 7601400 4669400 

8 7590100 4677800 

9 7579000 4681800 

 

5. Површината на просторот на концесијата за 

вршење на проспекциски геолошки истражувања од 

точка 1 на оваа одлука изнесува P=2259.800649 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години, без можност 

за продолжување. 

7. Целта на вршењето на проспекциските геолошки 

истражувања е откривање на нови потенцијални прос-

тори за вршење на детални геолошки истражувања на 

минерални суровини согласно начинот утврден со про-

ектот за вршење на проспекциски геолошки истражу-

вања. 

8. Најповолниот понудувач е должен со истекот на 

последниот ден од концесијата за проспекциски гео-

лошки истражувања да поднесе Елаборат за извршени-

те проспекциски геолошки истражувања на металични 

минерални суровини.  

9. Надоместокот за доделената концесија за вршење 

на проспекциски геолошки истражувања во износ од 

4.500.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлу-

ка е должен да го плати во рок од седум дена пред де-

нот на склучувањето на Договорот за концесија. 

10. Најповолниот понудувач е должен да го потпи-

ше Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена 

од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

11. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за економија.  

12. Во име на Владата на Република Македонија, 

Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 

економија. 

13. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 

Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 

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

нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 

учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  
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14. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-11248/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

5767. 

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 

192/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНАТА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА 

ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ГОРНО КОЊАРИ“, ОПШТИНА  

ПЕТРОВЕЦ 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минералната суровина – песок и чакал на ло-

калитетот „с.Горно Коњари“, општина Петровец бр.24-

1260/1 од 14.2.2013 година, еднострано се раскинува  

од страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема 

поднесено барање за издавање на дозвола за експлоата-

ција на минерални суровини во рок од шест месеци од 

денот на склучување на Договорот за концесија за ек-

сплоатација на минерални суровини.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за доделување на конце-

сија за експлоатација на минерална суровина-песок и 

чакал на Друштвото за промет и услуги ЕЛСА-

МАРТИН ДООЕЛ увоз-извоз с.Горно Коњари Петро-

вец на локалитетот „с.Горно Коњари“, општина Петро-

вец бр.41-9664/1-12 од 3.1.2013 година (“Службен вес-

ник на Република Македонија” бр.4/13). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-11249/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

5768. 

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 

192/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 21.11.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТА-

ЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛ-

НА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 

ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СУН АНД СТАРС ДОО ЕК-

СПОРТ – ИМПОРТ - ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„С. ПРВЦЕ“, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СУН АНД СТАРС  ДОО експорт – импорт - Тетово се 

доделува концесија за експлоатација на минерална су-

ровина – минерална вода на локалитетот „с.Првце“, оп-

штина Теарце, со површина на простор на концесија за 

експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 

со прави линии, а точките дефинирани со координати 

како е дадено во табелата и тоа: 

 

Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7506574 4665274 

Т-2 7506124 4665318 

Т-3 7506309 4664755 

Т-4 7506605 4665000 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  

0.166955 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.         

 

Бр. 42-11250/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5769. 

Врз основа на член 52 став (5) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 

192/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 21.11.2015 година донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – ГРАНИТ НА ЛОКАЛИТЕ-

ТОТ „ЧАШКИТЕ”, С. ПЕШТАНИ, ОПШТИНА  

ПРИЛЕП 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – гранит на локалите-

тот „Чашките”, с. Пештани, општина Прилеп бр. 24-

2244/9 од 07.06.2013 година, еднострано се раскинува 

од страна на концесионерот Друштво за производство 

услуги и трговија КРИН КГ – ДОО увоз-извоз, Прилеп, 

поради немање економски интерес за натамошно из-

вршување на концесија за експлоатација.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за доделување на конце-

сија за експлоатација на минерална суровина – гранит 

на Друштвото за производство услуги и трговија КРИН 

КГ – ДОО увоз-извоз Прилеп на локалитетот „Чаш-

ките”, с. Пештани, општина Прилеп  бр. 41-2402/1 од 

21.05.2013 година („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 77/13). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-11251/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5770. 

Врз основа на член 52 став (5) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 

192/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА  СУРОВИНА– МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

„ВЕПРЧАНИ“, С.ВЕПРЧАНИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – мермер на локалите-

тот „Вепрчани”, с.Вепрчани, општина Прилеп бр. 24-

7365/1 од 5.12.2013 година, еднострано се раскинува од 

страна на концесионерот Друштво за производство, тр-

говија и услуги БАЛКАН МАРБЛЕ ИНДУСТРИЕС 

ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, поради немање еко-

номски интерес за натамошно извршување на концеси-

ја за експлоатација.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за давање концесија за 

експлоатација на минералната суровина – мермер на 

ДПТУ „ЕВРО ГРАНИТИ ББ“ ДОО Скопје на локали-

тетот Вепрчани, с.Вепрчани, општина Прилеп, бр. 19-

1886/1 од 20.4.2006 година („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 54/06). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-11260/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5771. 
Врз основа на член 42 став 15 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 
192/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕУРО АКТИВА ДОО ЕК-
СПОРТ - ИМПОРТ  СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„ПАСИВЕР“, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕУРО АКТИВА ДОО експорт-импорт Скопје се доде-
лува концесија за експлоатација на минерална сурови-
на – варовник на локалитетот „Пасивер“, општина Чу-
чер Сандево, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
Т-1 7529004 4662982 
Т-2 7528409 4663841 
Т-3 7528766 4664201 
Т-4 7529292 4663579 
Т-5 7530197 4662782 
Т-6 7530095 4662701 
Т-7 7529729 4662825 
Т-8 7529502 4663054 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  
0.869026 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

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

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

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

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

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

 
Бр. 42-11262/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5772. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија „Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), а во 
врска со член 99 став 3 точка 7  од Законот за домува-
ње („Службен весник на Република Македонија" бр. 
99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 
199/14 и 146/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.11.2015 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖ-
БА НА  СТАНОВИТЕ НА КОИ ПРАВА, ДОЛЖ-
НОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ВО ПОГЛЕД НА 

РАСПОЛАГАЊЕТО ИМА РЕПУБЛИКАТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за продажба на становите на кои 

права, должности и одговорности во поглед на распо-
лагањето има Републиката („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 34/96, 16/99, 64/01, 54/06, 58/10, 
59/10 и 42/15 ), во членот 3,  процентот  “7,2 %“ се за-
менува со процентот “4,0%“ 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11317/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5773. 
Врз основа на член 9-а став 1 од Законот за регис-

трирање на готовински плаќања („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.31/01, 42/03, 40/04, 70/06, 
126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 
188/13, 115/14, 129/15 и 154/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИН-
ТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛИТЕ НА АВТО - ТАКСИ  

ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за ослободување од обврска за корис-

тење на интегриран автоматски систем за управување 
на вршителите на авто-такси превоз на патници 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/15), во членот 2 зборовите: „2015 година“ се замену-
ваат со зборовите:„2016 година“. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија". 

 

Бр. 42-11334/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

5774. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

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

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 

и 154/15), а во врска со член 23 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за земјоделското зем-

јиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 

72/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана 21.11.2015 година, донесе                                            

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЗА ОБ-

ЈЕКТИ ОД ПРИМАРНА И ФИНАЛНА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКА ОБРАБОТКА КО ПАВЛЕШЕНЦИ ОПШТИНА  

СВЕТИ НИКОЛЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на стопански комплекс за објекти од примар-

на и финална земјоделска обработка КО Павлешенци, 

општина Свети Николе.                          

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена,  со вкупна површина од 7135м2 , 

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. 42-11372/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5775. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

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

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 

и 154/15), а во врска со член 23 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за земјоделското зем-

јиште (,,Службен весник на Република Македонија“ 

бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана 21.11.2015 година, донесе                                            

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-

ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО  

БОСИЛОВО ОПШТИНА БОСИЛОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувач-

ка индустрија КО Босилово, општина Босилово.                          

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена,  со вкупна површина од 8096м2, 

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. 42-11508/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5776. 

Врз основа на член 21-а став 1 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 

и 154/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 21.11.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА 

ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШ-

ТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИНИ  
НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас 

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна 
сопственост за површини над 3 хектари по пат на елек-
тронско јавно наддавање бр.06/15 со архивски бр.22-
11087/2 од 21.11.2015 година распишан од министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11528/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5777. 
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У КА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУ-
ЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ЗА ТРЕТМАН НА 
ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ АДХД И АСПЕРГЕРОВ  

СИНДРОМ „ВО МОЈОТ СВЕТ“ – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за одбрана му престанува користењето на 
недвижната ствар– објект бр.1, влез 1, кат ПР, број 1, 
со површина од 128 м2, кој се наоѓа на КП 755/15, КО 
Кисела Вода 2,  на ул. Руди Чајавeц бр.6 во Скопје, за-
пишана во Имотен лист бр.51129, сопственост на Ре-
публика Македонија. 

  
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на времено користење, без надоместок за период од 10 
години на Здружението на граѓани за третман на лица-
та со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром „ВО МО-
ЈОТ СВЕТ“-Скопје. 

                                                            

Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за 

одбрана и Здружението на граѓани за третман на лица-

та со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром „ВО МО-

ЈОТ СВЕТ“-Скопје, во рок од 30 дена од денот на вле-

гувањето во сила на оваа одлука.                                                                  
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Член 4 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-11555/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5778. 
Врз основа на член 21-а став 1 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 
и 154/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГ-
ЛАС  ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 
ПОВРШИНИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА 

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас 

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна 
сопственост за површини над 3 хектари по пат на елек-
тронско јавно наддавање бр. 08/15 со архивски бр.22-
11458/2 од 21.11.2015 година распишан од министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11566/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5779. 
Врз основа на член 21-а став 1 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 
и 154/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА 
ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИНИ 
НАД ТРИ ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО  

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас 

за давање во закуп земјоделско земјиште во државна 
сопственост за површини над три хектари по пат на 
електронско јавно наддавање бр.07/15 со архивски 
бр.22-11455/2 од 21.11.2015 година распишан од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство.  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11570/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5780. 

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

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-

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

137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 

ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-

ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-

НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-

БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА-СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-

ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-

дежно земјиште сопственост на Република Македонија 

по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН 

Електростопанство на Македонија, Акционерско друш-

тво за дистрибуција на електрична енергија-Скопје, со 

седиште во Скопје, ул. „11-ти Октомври“ бр.9 за гра-

дежно земјиште со површина од 39м2, кое што прет-

ставува ГП бр.1.37 - КП бр.3767/6, КО Карпош, евиден-

тирано во Имотен лист бр.75413 за КО Карпош, соглас-

но Извод од Детален урбанистички план бр.36-1134/2 

од 6.2.2015 година; Изменување и дополнување на 

ДУП за населба Козле М.З. Пецо Божиновски-Кочо, 

дел А, блок 1 донесен со Одлука на Советот на општи-

на Карпош, бр.07-6111/24 од 11.9.2012 година, издаден 

од општина Карпош и Геодетски елаборат за геодетски 

работи за посебни намени за нумерички податоци КО 

Карпош, со дел. бр.08-07-026/4 од 9.3.2015 година, со 

намена за изградба на објект од јавен интерес Е2-кому-

нална супраструктура (трафостаница). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11624/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5781. 

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

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

21.11.2015 година, донесе                                                       

                              

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА НУ „МАКЕДОНСКИ  

НАРОДЕН ТЕАТАР“ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на НУ „Македонски народен театар“ Скопје бр. 09- 

4933/2 од 13.11.2015 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11627/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

5782. 

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

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

21.11.2015 година, донесе                                                       

                              

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-

ВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБО-

ТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 

на Агенција за вработување на Република Македонија               

бр. 09 - 4935/2 од 13.11.2015 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11627/2 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5783. 

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

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

21.11.2015 година, донесе                                                       

                              

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-

ВОСИЛНА ОДЛУКА  НА  АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБО-

ТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 

на Агенција за вработување на Република Македонија                    

бр. 09 - 4934/2 од 13.11.2015 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11627/3 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5784. 

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

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

21.11.2015 година, донесе                                                       

                              

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-

ВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА  МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ЕКОНОМИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за економија бр. 09-4833/3 од 

13.11.2015 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11627/4 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5785. 

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

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

21.11.2015 година, донесе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-

ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за внатрешни работи, бр. 09-

4860/3 од 13.11.2015 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

  

Бр. 42-11627/5 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5786. 

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

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

21.11.2015 година, донесе                                                       

                              

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-

ВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА  МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да  на  Министерство за внатрешни работи бр. 09 - 

1779/8 од 13.11.2015 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11627/6 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5787. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13,  43/14, 160/14,  97/15 и 148/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 21.11.2015 година, донесе                                                       

                              
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОС-

ИЛНА ПРЕСУДА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО 
„АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА" 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Акционерско друштво „Аеродроми на Македо-
нија“ бр. 09-3870/2 од 13.11.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11627/7 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5788. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
21.11.2015 година, донесе                                                       

                              
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА  РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВО-
СИЛНА ПРЕСУДА  НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО   

„АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за  да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда  на Акционерско 
друштво „Аеродроми на Македонија“ бр.42-6755/6 од 
14 јули  2015 година („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 122/15). 

 
Член 2 

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

 

Бр. 42-11627/8 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5789. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

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

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

21.11.2015 година, донесе                                                       

                              

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА  КАБИНЕТ НА ПРЕ-

СЕДАТЕЛОТ  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за  да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-

мен предмет со правосилна одлука на  Кабинет на Пре-

седателот на Република Македонија бр.41-3654/3 од 16 

јуни 2013 година („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 88/13). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11627/9 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5790. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

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

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

21.11.2015 година, донесе                                                       

                              

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДА-

ВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТА-

ПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛ-

НА ОДЛУКА НА  КАБИНЕТ НА ПРЕСЕДАТЕЛОТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за  да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-

мен предмет со правосилна одлука на  Кабинет на Пре-

седателот на Република Македонија бр. 41-3654/2 од 16 

јуни 2013 година („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 88/13). 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11627/10 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5791. 

Врз основа на член 38 став 1 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 

и 154/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА СО  

УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”  ШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-

дна спогодба со Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип, 

за земјоделско земјиште со вкупна површина од 13ха 

07ар 52м2 на КПбр.685, место викано„Вир”, катастар-

ска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 

3602м2, запишана во Имотен лист бр.60 за КО Чумово; 

КПбр.789, место викано„Корија”, катастарска култура 

нива, катастарска класа 5, со површина од 6517м2, за-

пишана во Имотен лист бр.60 за КО Чумово; КПбр.681, 

место викано„Вир”, катастарска култура нива, катас-

тарска класа 5, со површина од 5166м2, запишана во 

Имотен лист бр.89 за КО Чумово; КПбр.686, место ви-

кано„Вир”, катастарска култура нива, катастарска кла-

са 4, со површина од 4359м2, запишана во Имотен лист 

бр.89 за КО Чумово; КПбр.864/1, место викано„Шо-

пур”, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со 

површина од 4488м2, запишана во Имотен лист бр.89 

за КО Чумово; КПбр.687, место викано„Вир”, катас-

тарска култура нива, катастарска класа 4, со површина 

од 5477м2, запишана во Имотен лист бр.33 за КО Чу-

мово; КПбр.950, место викано„Косово”, катастарска 

култура нива, катастарска класа 5, со површина од 

3547м2, запишана во Имотен лист бр.247 за КО Ча-

ниште; КПбр.951/1, место викано„Косово”, катастарска 

култура нива, катастарска класа 5, со површина од 

4128м2, запишана во Имотен лист бр.247 за КО Ча-

ниште; КПбр.951/2, место викано„Косово”, катастарска 

култура нива, катастарска класа 5, со површина од 

10183м2, запишана во Имотен лист бр.247 за КО Ча-

ниште; КПбр.952, место викано„Косово”, катастарска 

култура нива, катастарска класа 5, со површина од 

6171м2, запишана во Имотен лист бр.247 за КО Ча-
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ниште; КПбр.1769, место викано„Елениче”, катастар-

ска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 

4325м2, запишана во Имотен лист бр.300 за КО Круше-

вица; КПбр.1770, место викано„Елениче”, катастарска 

култура нива, катастарска класа 5, со површина од 

4768м2, запишана во Имотен лист бр.300 за КО Круше-

вица; КПбр.1771, место викано„Елениче”, катастарска 

култура нива, катастарска класа 5, со површина од 

2885м2, запишана во Имотен лист бр.300 за КО Круше-

вица;  КПбр.1115, место викано„Шулев Кладенец”, ка-

тастарска култура нива, катастарска класа 5, со пов-

ршина од 1205м2, запишана во Имотен лист бр.356 за 

КО Дуње; КПбр.1117, место викано„Шулев Кладенец”, 

катастарска култура нива, катастарска класа 5, со пов-

ршина од 1095м2, запишана во Имотен лист бр.356 за 

КО Дуње; КПбр.1118, место викано„Шулев Кладенец”, 

катастарска култура нива, катастарска класа 5, со пов-

ршина од 1430м2, запишана во Имотен лист бр.356 за 

КО Дуње; КПбр.770, место викано„Шулев Кладенец”, 

катастарска култура нива, катастарска класа 6, со пов-

ршина од 2793м2, запишана во Имотен лист бр.356 за 

КО Дуње; КПбр.771, место викано„Шулев Кладенец”, 

катастарска култура нива, катастарска класа 6, со пов-

ршина од 5214м2, запишана во Имотен лист бр.356 за 

КО Дуње; КПбр.785, место викано„Шулев Кладенец”, 

катастарска култура нива, катастарска класа 6, со пов-

ршина од 10633м2, запишана во Имотен лист бр.356 за 

КО Дуње; КПбр.786, место викано„Шулев Кладенец”, 

катастарска култура нива, катастарска класа 5, со пов-

ршина од 1696м2, запишана во Имотен лист бр.356 за 

КО Дуње; КПбр.788, место викано„Шулев Кладенец”, 

катастарска култура нива, катастарска класа 5, со пов-

ршина од 4879м2, запишана во Имотен лист бр.356 за 

КО Дуње; КПбр.790, место викано„Шулев Кладенец”, 

катастарска култура нива, катастарска класа 5, со пов-

ршина од 3030м2, запишана во Имотен лист бр.356 за 

КО Дуње; КПбр.791, место викано„Шулев Кладенец”, 

катастарска култура нива, катастарска класа 5, со пов-

ршина од 3105м2, запишана во Имотен лист бр.356 за 

КО Дуње; КПбр.1495, место викано„Ревдол”, катастар-

ска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 

2591м2, запишана во Имотен лист бр.263 за КО Дуње; 

КПбр.1496, место викано„Ревадол”, катастарска култу-

ра нива, катастарска класа 6, со површина од 1734м2, 

запишана во Имотен лист бр.263 за КО Дуње; 

КПбр.1497, место викано„Река дол”, катастарска кул-

тура нива, катастарска класа 5, со површина од 1182м2, 

запишана во Имотен лист бр.263 за КО Дуње; 

КПбр.1503, место викано„Ревдол”, катастарска култура 

нива, катастарска класа 5, со површина од 3593м2, за-

пишана во Имотен лист бр.263 за КО Дуње; 

КПбр.1510, место викано„Ревдол”, катастарска култура 

нива, катастарска класа 6, со површина од 1039м2, за-

пишана во Имотен лист бр.263 за КО Дуње; 

КПбр.1511, место викано„Реводол”, катастарска култу-

ра нива, катастарска класа 6, со површина од 6179м2, 

запишана во Имотен лист бр.263 за КО Дуње;  

КПбр.1213, место викано„Стари Лозја”, катастарска 

култура нива, катастарска класа 6, со површина од 

3240м2, запишана во Имотен лист бр.164 за КО Кален; 

КПбр.1214, место викано„Стари Лозја”, катастарска 

култура нива, катастарска класа 6, со површина од 

5240м2, запишана во Имотен лист бр.164 за КО Кален 

и КПбр.1379, место викано„Стари Лозја”, катастарска 

култура нива, катастарска класа 6, со површина од 

5258м2, запишана во Имотен лист бр.164 за КО Кален. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 

потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот  ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11672/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

5792. 

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

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

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

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

97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, до-

несе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за внатрешни работи бр.09-1857/3 

од 16.11.2015 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11699/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5793. 

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

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

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

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

97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, до-

несе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за внатрешни работи бр.09-4198/3 

од 16.11.2015 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11699/2 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5794. 

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

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

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

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

97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, до-

несе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за внатрешни работи бр.09-4343/3 

од 16.11.2015 година.    

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11699/3 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5795. 

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

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

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

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

97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, до-

несе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-

ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ТРАНСПОРТ И ВРСКИ – ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ  

ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за транспорт и врски – Државен 

инспекторат за градежништво и урбанизам бр.09-

4942/2 од 16.11.2015 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11699/4 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5796. 

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

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 

160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 го-

дина, донесе                                                       
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА  

МЛАДИ И СПОРТ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Агенција за млади и спорт бр.09-910/3 од 

16.11.2015 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11699/5 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5797. 

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

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

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

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

97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, до-

несе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-

ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИ-

НАНСИИ – ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за финансии – Државен девизен 

инспекторат бр.09-618/3 од 16.11.2015 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-11699/6 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5798. 

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

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

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

145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 

и 148/2015), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА- 

ПАТ-СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈП Македонијапат-Скопје бр.09-4945/2 од 
16.11.2015 година.    

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-11699/7 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5799. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 
и 148/2015), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе                                                       
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЗДРАВСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за здравство бр.09-619/11 од 
16.11.2015 година.    

 

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

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

 

Бр. 42-11699/8 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.11.2015 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА  
ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Комисија за хартии од вредност на Република Македонија му 
престанува користењето на движните ствари, и тоа:  

 

5800. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државна коми-

сија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.  
 

Член 3 
Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија склучува договор со прет-

седателот на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекр-
шочната постапка 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 

Македонија“. 
 
Бр. 42-11126/1                                                                                                             Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година                                                                                                   на Владата на Република 
        Скопје                                                                                                                               Македонија, 
                                                                                                                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ 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 и 154/15), 
а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
21.11.2015 година, донесе   

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЛАРЦЕ ЗА ИЗГРАДБА НА  

ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ КО ЛАРЦЕ И KO ЛАРЦЕ ВОН  
ГРАД ОПШТИНА ЖЕЛИНО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 
на Урбанистички план за село Ларце за изградба на објекти со намена домување во станбени куќи КО Ларце и 
KO Ларце вон град, општина Желино. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 633163м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

5801. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
   Бр. 42-11540/1                                                                                                       Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година                                                                                                на Владата на Република 
        Скопје                                                                                                                         Македонија, 
                                                                                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5802. 

Врз основа на член 9 од Законот за државниот 

инспекторат за земјоделство („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 20/2009, 53/2011, 164/2013, 

43/2014, 33/2015, 88/2015 и 149/2015), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 21 но-

ември 2015 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 

ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

 

1. За вршител на должноста директор на Државниот 

инспекторат за земјоделство, орган во состав на Ми-

нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-

панство, до именување на директор по објавен јавен 

оглас, се именува Цветан Трипуновски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-11886/1 Претседател на Владата 

21 ноември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5803. 

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за државни-

от инспекторат за земјоделство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 20/2009, 53/2011, 164/2013, 

43/2014, 33/2015, 88/2015 и 149/2015), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 21 но-

ември 2015 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 

ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

 

1. Румен Стаменов се разрешува од должноста ди-

ректор на Државниот инспекторат за земјоделство, ор-

ган во состав на Министерството за земјоделство, шу-

марство и водостопанство, поради истек на мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-11888/1 Претседател на Владата 

21 ноември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5804. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015 и 

154/2015), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-

ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ 

-СКОПЈЕ 

 

1. Едип Северџан се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 

Универзитетска клиника за детски болести-Скопје, по-

ради истек на мандатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 11889/1 Претседател на Владата 

20 октомври 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

5805. 

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за 

заштита на природата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 

47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014 

и 146/2015), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 17 ноември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР- ПРЕТСТАВНИК ОД ОРГА-

НОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА НАДЛЕЖЕН ЗА 

ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШ-

ТИТА НА ПРИРОДАТА НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ПЕЛИСТЕР-БИТОЛА 

 

1. Арта Шабани се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор- претставник од органот на државна-

та управа надлежен за вршење на работите од областа 

на заштита на природата на Јавната установа Национа-

лен парк Пелистер-Битола. 

2. За член на Управниот одбор- претставник од ор-

ганот на државната управа надлежен за вршење на ра-

ботите од областа на заштита на природата на Јавната 

установа Национален парк Пелистер-Битола се имену-

ва Беса Татеши. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 11895/1 Претседател на Владата 

17 ноември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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5806. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 17 ноември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 

ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-

ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ 

-СКОПЈЕ 

 

1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски бо-

лести-Скопје се именува Сања Савовска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 11897/1 Претседател на Владата 

17 ноември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

5807. 

Врз основа на член 9 од Законот за основање на 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010, 59/2012, 187/2013 

и 41/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 17 ноември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРА-

ВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА  

И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 

 

1. Лазо Трпков се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Агенцијата за промоција и под-

дршка на туризмот, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 

промоција и поддршка на туризмот се именува Лазо 

Трпков. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 24 – 11899/1 Претседател на Владата 

17 ноември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

5808. 

Врз основа на член 10 од Законот за основање на 

Агенција за странски инвестиции и промоција на изво-

зот на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011 и 41/2014), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 21 ноември 2015 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА  

НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. За директор на Агенцијата за странски инвести-

ции и промоција на извозот на Република Македонија, 

се именува Висар Фида. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-11900/1 Претседател на Владата 

21 ноември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5809. 

Врз основа на член 88 од  Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 

29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 

35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 

116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 

100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 

10/2015, 98/2015 и 145/2015), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 21 ноември 2015 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА 

ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНОТО МУЗИЧКО  

УЧИЛИШТЕ-БИТОЛА 

 

1. Јован Адамовски се разрешува од должноста 

член на Училишниот одбор - претставник на основачот 

на Државното музичко училиште-Битола, на негово ба-

рање. 

2. За член на Училишниот одбор – претставник на 

основачот на Државното музичко училиште-Битола се 

именува Слободан Стојкоски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во„Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-11901/1 Претседател на Владата 

21 ноември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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5810. 

Врз основа на член 88 од Законот за средното 

образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 

82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 

113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 

33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 

6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 

10/2015, 98/2015 и 145/2015), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 2015 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА 

ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНОТО МУЗИЧКО 

УЧИЛИШТЕ - БИТОЛА 

 

1. Робертина Герасовска Петровска се разрешува од 

должноста член на Училишниот одбор - претставник 

на основачот на Државното музичко училиште-Битола, 

на нејзино барање. 

2. За член на Училишниот одбор – претставник на 

основачот на Државното музичко училиште-Битола се 

именува Даниел Митревски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. 24-11902/1 Претседател на Владата 

21 ноември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5811. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 

и 192/2015), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 21 ноември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 

ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕР-

ЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ 

-СКОПЈЕ 

 

1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски бо-

лести-Скопје се именува Ајет Османовски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 11903/1 Претседател на Владата 

21 ноември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

5812. 

Врз основа на член 16 став 1 алинеја 7 и став 3 од 

Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 

164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15 и 

154/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 21.11.2015 година, донесе        

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВА-

ЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за организирање и унапредување 

на крводарителството во Република Македонија за 

2015 година („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 196/14) во делот „I. ПОТРЕБНИ ФИНАН-

СИСКИ СРЕДСТВА“ во точка „1.3. Средства за надо-

месток за партиципација“ во ставот 1 износот 

„9.000.000,00“ се заменува со износот „19.000.000,00“. 

Во табелата „Партиципација за крводарители по 

приложени пресметки“ износот „9.000.000,00“ се заме-

нува со износот „19.000.000,00“. 

Во табелата „Вкупно потребни средства:“ во редот 

1.3 износот „9.000.000,00“ се заменува со износот 

„19.000.000,00“, а во редот „ВКУПНО: “износот 

„16.000.000,00“ се заменува со износот „26.000.000,00“. 

Во делот „III. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-

МАТА“, во ставот 1 износот „16.000.000,00“ се замену-

ва со износот „26.000.000,00“. 

Во ставот 2 износот „16.000.000,00“ се заменува со 

износот „26.000.000,00“, а износот „4.000.000,00“ се за-

менува со износот „14.000.000,00“.  

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: „Дел од 

средствата во висина од 4.600.000,00 денари кои се на-

менети за Програмата, ќе се користат за неизмирени 

обврски од 2013 и 2014  година“. 

Во делот „V. СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТОК ЗА 

ПАРТИЦИПАЦИЈА“ износот „9.000.000,00“ се заме-

нува со износот „19.000.000,00“.   

 2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-11104/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5813. 
Врз основа на член 148 став 1 од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 

132/14, 188/14 , 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

21.11.2015 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТРЕ-

БИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУПСПЕЦИЈА-

ЛИСТИЧКИ КАДРИ СОГЛАСНО СО МРЕЖАТА 

НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ (2015 – 2018) 

  

1. Во Програмата за потребите од специјалистички 

и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на 

здравствени установи (2015 – 2018) („Службен весник 

на Република Македонија“ број 69/15 и 96/15), во точка 

1, во делот I, по потточка 3 се додава нова потточка 3-а, 

која гласи: 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во  „Службен весник на Маке-

донија”. 

 

Бр. 42-11178/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 16 став 1 алинеја 5 и став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15,154/15 и 

192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО  

БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 

2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/14), во делот „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ 

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“, по ставот 4 табелатa “1.Метадон/ buprenorfin“ се менува 

и гласи:  

 

5814. 
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Во Делот „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ износот „41.762.188,00“, се заменува со износот 

„34.888.310,00, а износот „2.237.812,00“ се заменува со износот „9.111.690,00“.  

 

 

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

Република Македонија“. 

 

 

   Бр. 42-11103/1                                                                                                 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година                                                                                          на Владата на Република 

        Скопје                                                                                                                   Македонија, 

                                                                                                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

5815. 
Врз основа член 394 алинеја 13 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 169/15), министерот за внатрешни работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА МАНДАТЕН ПЛАТЕН НАЛОГ, ПРЕКРШОЧЕН 

ПЛАТЕН НАЛОГ И ЗАПИСНИК ЗА СТОРЕН СООБРАЌАЕН ПРЕКРШОК И РЕГИСТРИРАЊЕ 

НА НЕГАТИВНИ БОДОВИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог, прекршочниот платен 

налог и записникот за сторен сообраќаен прекршок и регистрирање на негативни бодови. 

      

Член 2 

Мандатниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А5 формат, во три идентич-

ни примероци изработени од тенка индиго хартија. 

Формата и содржината на мандатниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1, кој е 

составен дел од овој правилник. 

 

Член 3 

Прекршочниот платен налог за  физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А5 формат во три иден-

тични примероци изработени од тенка индиго хартија. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2, кој 

е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Прекршочниот платен налог за службено лице во државен орган/единицa на локалната самоуправа е отпеча-

тен на хартија со бела боја во А5 формат во три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3, кој 

е составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Записникот за сторен сообраќаен прекршок и регистрирање негативни бодови е отпечатен на хартија со бела 

боја во А5 формат во три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија. 

Формата и содржината на записникот за сторен сообраќаен прекршок и регистрирање на негативни бодови 

од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 4, кој е составен дел од овој правилник. 

 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на образецот на поканата за наплата на глоба во мандатна постапка и за формата и содржината на образе-

цот на платниот налог за наплата на глоба со платен налог („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

76/07 и бр. 31/10).  

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

          Бр.13.1-85806/1 Министер 

  23 ноември 2015 година за внатрешни работи, 

               Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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5816. 
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за проме-

тот на експлозивни материи („Службен лист на СФРЈ“ 

бр. 30/85, 6/89 и 53/91) кој согласно член 5 став 1 од 

Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репуб-

лика Македонија  (,,Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 52/91 и 4/92) е преземен како републички 

пропис и („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.12/93, 31/93, 66/07, 86/08 и 148/15), Министерството 

за внатрешни работи објавува 

 

Л И С Т А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЕКСПЛО-

ЗИВНИТЕ МАТЕРИИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ 

ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 

 

Во Листата на експлозивните материи што може да 

се пуштаaт во промет („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 64/98, 19/01, 46/04 и 106/06), во делот 

I. ,,СТОПАНСКИ ЕКСПЛОЗИВИ“ по точката 34, се 

додаваат дванаесет нови точки  35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45 и 46, кои гласат: 

,,35. Патронирана анфо експлозивна смеса „АН-

ФЕКС ПП-ДМ“, со пречник Ø60mm, Ø70mm, Ø80mm 

и Ø90mm, производство на ДЕТОНИТ од Радовиш, Ре-

публика Македонија, издаден акт – Одобрение бр. 

19.11.3-9743/1 од 30.9.2010 година;  

36. Гранулиран амониумнитратски маслен експло-

зив во прав “EXAL“ (ANFO), производство на 

VAGEXCO Sh.p.k. EKSPLOSIV ALBANIA – Албанија, 

издаден акт – Одобрение  бр. 10.2.-22667/2 од 9.4.2013 

година; 

37. Гранулиран експлозив “АНФО - РУД - 1”, про-

изводство на ПРВА ИСКРА – наменско производство 

АД  Барич, Београд, Република Србија, издаден акт– 

Одобрение  бр. 10.2. - 71698/2 од 21.11.2014 година; 

38. Патрониран емулзионен експлозив “POWERGEL 

MAGNUM“,  производство на ORICA-NITRO од Тур-

ција, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-22667/2 од 

9.4.2013 година; 

39. Патрониран емулзионен експлозив “POWERGEL 

MAGNUM 365“, производство на ORICA-NITRO од 

Турција, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-22667/2 од 

9.4.2013 година; 

40. Емулзионен експлозив “ДЕТОЛИТ ПЕ“, произ-

водство на „ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА“, Крушевац, Ре-

публика Србија, издаден акт – Одобрение  бр. 10.2.-

61070/2 од 20.12.2013 година; 

41. Прашкаст нискобризантен експлозив “Демекс 

3“, производство на „ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА“, Кру-

шевац, Република Србија, издаден акт– Одобрение  бр. 

10.2.-47107/2 од 3.10.2013 година; 

42. Патрониран емулзионен експлозив “POWERGEL 

MAGNUM 365, TRIMEX“, производство на ORICA-

NITRO од Турција, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-

69945/2 од 20.1.2014 година; 

43. Патрониран емулзионен експлозив “ДИНЕКС 

ГОЛД“, со пречник  Ø27mm, Ø29mm, Ø38mm, произ-

водство на FERIDE KIRLIOGLU PATLAYACI MADDE 

TICARETI Afyonkarahisar од Турција, издаден акт – 

Одобрение бр. 10.2.-70718/2 од 29.12.2014 година; 

44. Патрониран емулзионен експлозив “ДИНЕКС 

100“, со пречник  Ø50mm, Ø60mm, Ø70mm, производ-

ство на FERIDE KIRLIOGLU PATLAYACI MADDE 

TICARETI Afyonkarahisar од Турција, издаден акт – 

Одобрение бр. 10.2.-70718/2 од 29.12.2014 година; 

45. Патрониран емулзионен експлозив “ДИНЕКС 

6000“, со пречник Ø60mm, Ø70mm, Ø90mm, производ-

ство на FERIDE KIRLIOGLU PATLAYACI MADDE 

TICARETI Afyonkarahisar од Турција, издаден акт – 

Одобрение бр. 10.2.-70718/2 од 29.12.2014 година; 

46. Патрониран прашкаст експлозив AMONIT Кон-

турен, со мали пречници Ø20mm, производство на 

EXTRACO S.A. од Атина, Република Грција, издаден 

акт – Одобрение бр. 10.2.34431/2 од 3.7.2013 година.“    

Во делот II. „СРЕДСТВА ЗА ИНИЦИРАЊЕ НА 

ЕКСПЛОЗИВИ“ по точката 15 се додаваат девет  нови 

точки 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24, кои гласат: 

,,16. Неелектричен детонаторски систем за иници-

рање “EXEL LP“,  производство на ORICA-NITRO од 

Турција, издаден акт – Одобрение бр.  10.2.-22667/2 од 

9.4.2013 година; 

17. Неелектричен детонаторски систем за иницира-

ње “EXEL MS“,  производство на ORICA-NITRO од 

Турција, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-22667/2 од 

9.4.2013 година; 

18. Неелектрични детонатори “EXEL HTD“, произ-

водство на ORICA-NITRO од Турција, издаден акт – 

Одобрение бр. 10.2.-22667/2 од 9.4.2013 година; 

19. Рударски детонаторски каписли, производство 

на GULF OIL Corporation Limited од Индија, издаден 

акт – Одобрение бр. 10.2.-22667/2 од 9.4.2013 година; 

20. Електрични детонатори EDN-H No.8 (LDD) со 

долго забавување (одложување), производство на 

GULF OIL Corporation Limited од Индија, издаден акт – 

Одобрение  бр. 10.2.-22667/2 од 9.4.2013 година;  

21. Електрични детонатори EDN-H No.8 (SDD) со 

кратко забавување (одложување), производство на 

GULF OIL Corporation Limited од Индија, издаден акт – 

Одобрение  бр. 10.2.-22667/2 од 9.4.2013 година; 

22. Тунел неелектрични детонатори (со забавување 

од 100ms, 200ms, 500ms) “ДЕТОНЕЛ“, производство 

на EXTRACO S.A. Атина од Република Грција, изда-

ден акт – Одобрение бр. 10.2.34431/2 од 3.7.2013 го-

дина; 

23. Конектори “ДЕТОНЕЛ ДХ“ (со забавување од 

25ms), производство на EXTRACO S.A. Атина од Ре-

публика Грција, издаден акт – Одобрение бр. 

10.2.34431/2 од 3.7.2013 година; 

24. Конектори “ДЕТОНЕЛ ДС“ (моментни и со за-

бавување од 17ms, 25ms, 42ms, 67ms и 109ms), произ-

водство на EXTRACO S.A. Атина од Република Гр-

ција, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.34431/2 од 

3.7.2013 година.“ 

Во делот III. ,,ФИТИЛИ“ по точката 12  се додаваат 

две нови точки 13 и 14, кои гласат: 

,,13. Спорогоречки фитил “ТИГАР бренд“, произ-

водство на COMMERCIAL EXPLOSIVES Private 

Limited од Индија, издаден акт – Одобрение бр. 10.2.-

22667/2 од 9.4.2013 година; 
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14. Детонаторски фитил “D-CORD“ (5gr/m, 10gr/m, 

12gr/m и 40gr/m), производство на GULF OIL 

Corporation Limited од Индија, издаден акт – Одобре-

ние бр. 10.2.-22667/2 од 9.4.2013 година.“ 

Во делот V. ,,СРЕДСТВА ПОЛНЕТИ СО ЕКСПЛО-

ЗИВНИ МАТЕРИИ“ по точката 11 се додаваат две но-

ви точки 12 и 13, кои гласат: 

,,12. Градобиена ракета тип „SK - 6“, производство 

на „ИЦЕМАК ДОО“, Скопје, Република Македонија 

издаден акт – Одобрение бр. 10.2-9996/1 од 3.7.2012 го-

дина; 

13. Пиротехнички средства, испорачател Триплекс 

од Вроцлав, Република Полска, производство на фирми 

од Народна Република Кина, издаден акт – Одобрение  

бр. 19.11.3-93160/1 од 31.12.2010 година и тоа: 

-  Пиротехнички средства - Група I  

– пиротехнички бомби: калибар 75мм, тип А, В, C, 

D; калибар 100mm, тип А, B, C, D, Е; калибар 150мм  

- пиротехнички колачи: калибар 08’’ (16ѕ) тип А; 

калибар 08’’ (19ѕ) тип В; калибар  08’’ (25ѕ) тип С; ка-

либар 08’’ (100/138ѕ) тип D; калибар 1,0’’ (16/37ѕ) тип 

А; калибар 1,0’’ (100ѕ) тип B; калибар 1,2’’ (10ѕ) тип А; 

калибар 1,2’’ (16/19ѕ) тип B; калибар 1,2’’ (25ѕ) тип C; 

калибар 1,2’’ (36/49ѕ) тип D; калибар 1,2’’ 

(100ѕ/109s/78) тип E; калибар 1,2’’ (150ѕ) тип F; кали-

бар 1,2’’ (192/200ѕ) тип G;   

- Пироетхнички средства, испорачател Еуропиро од 

Самобор, Република Хрватска, производство на фирми 

од Народна Република Кина, Италија и Соединетите 

Американски Држави (САД), и тоа: 

-  Пиротехнички средства - Група I 

- пиротехнички бомби: калибар 100мм - 1000S; ка-

либар 125мм - 1200C; калибар 125мм - 1200S, производ 

на Parente од Италија; 

- Пиротехнички средства - Група II 

- сценски фонтани: SFX9006, производ на Sunsong 

од Народна Република Кина; PP016 и FIF0105, произ-

вод на Forward од Народна Република Кина; ZF505 и 

ZF506, производ на Zoomlion од Народна Република 

Кина; P608B, PP540, PP542, PP416 и PP417,  производ 

на Le Maitre од САД. 

- римски свеќи: RC3000, производ на Panzera од 

Италија; FSS1506, производ на Forward од Народна Ре-

публика Кина; 43953, производ на Panda од Народна 

Република Кина. 

- батерии: 86920, 86922, 86923, 86925, 87536, 87542, 

87935, 88602 и 99460, производ на Eaststar од Народна 

Република Кина; FMC1915, FMC1917, FZC0040, 

FMC1925 и FFC1606, производ на Forward  од Народна 

Република Кина; BT120 и ZC1201, производ на 

Zoomlion од Народна Република Кина; SFD100-P105, 

SFD100-P106, SFD100-P99, SFC100-F87, SFC49-F81, 

SFC49-F82, SFC49-H06 и SFC49-H11, производ на 

Sunsong од Народна Република Кина; LDA269, произ-

вод на Panda од Народна Република Кина. 

- мини: FSC1758, FSC2065, FSM1612, производ на 

Forward од Народна Република Кина. 

- сегменти: FBC1001, FBC1002, FBC1003, FBC1004, 

FFC0023, FFC0026, FFC1409S и FFC1410S, производ 

на Forward од Народна Република Кина; SS-13, произ-

вод на Sunsong од Народна Република Кина. 

- Пиротехнички средства - Група III 

- римски свеќи: 337 и 333, производ на Zoomlion од 

Народна Република Кина.  

- димна фонтана: GM806, производ на Forward од 

Народна Република Кина.“ 

 

Бр.13.1-84826/1 Министер 

18 ноември 2015 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

5817. 

Врз основа на член 29-а став (9) од Законот за музе-

ите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15 и 152/15), министерот 

за култура, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА БАРАЊЕТО ЗА  ИЗДАВАЊЕ НА МИСЛЕЊЕ 

ЗА СТРУЧНА ПРОЦЕНА НА ОРГИНАЛНОСТА 

НА УМЕТНИЧКИТЕ  И ДРУГИТЕ ПРЕДМЕТИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на образецот на барањето за издавање на мис-

лење за стручна процена на оргиналноста на уметнич-

ките и другите предмети. 

 

Член 2 

Барањето за издавање на мислење за стручна проце-

на на оргиналноста на уметничките и другите предмети 

се поднесува на образецот „Барање за издавање на мис-

лење за стручна процена на оргиналноста на уметнич-

ките и другите предмети“, кој се печати на хартија  со 

бела боја на А-4 формат. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член сод-

ржи: 

- Примател на барањето (национална установа); 

- Наслов на барањето; 

- Податоци за подносителот на барањето; 

- Податоци за предметот за кој се бара стручна про-

цена; 

- Наведување на прилози кон барањето; 

- Датум и место на поднесување на барањето и  

- Потпис на подносителот на барањето. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член  е да-

ден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 

Член  3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 55-10966/6  

20 ноември 2015 година Министер за култура, 

Скопје д-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

5818. 

Врз основа на член 24-а став 13 од Законот за превоз во патниот соообраќај („Службен весник на Републи-

ка Македонија” бр. 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 

187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15 и 129/15), министерот за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОБ-

ЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗНИ РЕДОВИ ЗА НОВИ ЛИНИИ И ЗА ПРОМЕНА НА 

ОДОБРЕНИ ЛИНИИ ВО МЕЃУОПШТИНСКИОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, 

ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРЕНА ЛИНИЈА, 

ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА И НА ВОЗНИОТ РЕД 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот, постапката и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови ли-

нии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, про-

должување и одземање на дозволата за одобрена линија, формата и содржината на образецот на дозволата и 

на возниот ред („Службен весник на Република Македонија” бр. 25/10, 73/10, 130/10, 170/10, 2/11, 22/11, 

13/12, 170/12, 30/13, 132/13, 196/14 и 40/15), во член 10 во ставот 5 зборовите: “од 6 до 12 месеци” се замену-

ваат со зборовите: “од 24 месеци”. 

 

Член 2 

Во членот 18 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„Доколку е исполнет условот од став 1 алинеја 1 на овој член, не се продолжува важноста на возниот ред и 

дозволата за вршење на линиски превоз на патници и истите се бришат од евиденцијата на издадени дозволи 

за линиски превоз на патници и од евиденцијата на регистрирани возни редови за линиски превоз на пат-

ници.“ 

Во ставот 2 кој станува став 3 по зборовите: „од став 1“ се додаваат зборовите „алинеи 2 и 3“. 

Ставот 3 станува став 4. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија”. 

 

              Бр. 01-16317 Министер 

   20 ноември 2015 година за транспорт и врски, 

                 Скопје Владо Мисајловски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

5819. 
 

С П И С О К 
НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ  

(ОГЛАС ОД 1 СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА) 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5820. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15 и 192/15) и член 17, став 1 од Правилникот за 

повластени производители на електрична енергија од 

обновливи извори на енергија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), 

постапувајќи по барањето на Друштвото за развој на 

обновливи извори на енергија, трговија и услуги 

ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт, с. Теново - 

Брвеница, за користење на повластена тарифа на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија, на седницата одржана на ден 23.11.2015 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за развој на обновливи извори на 

енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО 

експорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на 

ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница, му се одобрува корис-

тење на повластена тарифа на електрична енергија про-

изведена од фотонапонската електроцентрала „ТЕНО-

ВО 2“ со инсталирана моќност од 177,5 kW и со лока-

ција на КП бр. 30/4, КО Теново, Општина Брвеница. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за развој на обновливи 

извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРО-

УП ДОО експорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со се-

диште на ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-182; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ТЕНОВО 2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр. 30/4, КО Теново, Општина Брвеница;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 177,5 

kW (710 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 266.250 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „ТЕНО-

ВО 2“,УП1 бр. 08-93/13 од 10.03.2014 година, односно 

во зависност од инсталираната моќност и локацијата на 

фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 2“ се 

одобрува користење на повластена тарифа од 12 

€¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-145/15  

23 ноември 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

5821. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15 и 192/15) и член 17, став 1 од Правилникот за 

повластени производители на електрична енергија од 

обновливи извори на енергија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), 

постапувајќи по барањето на Друштвото за развој на 

обновливи извори на енергија, трговија и услуги 

ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт, с. Теново - 

Брвеница, за користење на повластена тарифа на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија, на седницата одржана на ден 23.11.2015 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за развој на обновливи извори на 

енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО 

експорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на 

ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница, му се одобрува корис-

тење на повластена тарифа на електрична енергија про-

изведена од фотонапонската електроцентрала „ТЕНО-

ВО 3“ со инсталирана моќност од 196 kW и со локација 

на КП бр. 30/5, КО Теново, Општина Брвеница. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за развој на обновливи 

извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРО-

УП ДОО експорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со се-

диште на ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-181; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ТЕНОВО 3“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр. 30/5, КО Теново, Општина Брвеница;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 196 

kW (784 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 294.000 kWh; 
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- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „ТЕНО-

ВО 3“,УП1 бр. 08-92/13 од 10.03.2014 година, односно 

во зависност од инсталираната моќност и локацијата на 

фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 3“ се 

одобрува користење на повластена тарифа од 12 

€¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-147/15  

23 ноември 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

5822. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15 и 192/15) и член 17, став 1 од Правилникот за 

повластени производители на електрична енергија од 

обновливи извори на енергија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), 

постапувајќи по барањето на Друштвото за развој на 

обновливи извори на енергија, трговија и услуги 

ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт, с. Теново - 

Брвеница, за користење на повластена тарифа на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија, на седницата одржана на ден 23.11.2015 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за развој на обновливи извори на 

енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО 

експорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на 

ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница, му се одобрува корис-

тење на повластена тарифа на електрична енергија про-

изведена од фотонапонската електроцентрала „ТЕНО-

ВО 4“ со инсталирана моќност од 196 kW и со локација 

на КП бр. 30/6, КО Теново, Општина Брвеница. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за развој на обновливи 

извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРО-

УП ДОО експорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со се-

диште на ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-180; 

- назив на електроцентралата: фотонапонската елек-

троцентрала „ТЕНОВО 4“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр. 30/6, КО Теново, Општина Брвеница;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 196 

kW (784 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 294.000 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „ТЕНО-

ВО 4“, УП1 бр. 08-91/13 од 10.03.2014 година, односно 

во зависност од инсталираната моќност и локацијата на 

фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 4“ се 

одобрува користење на повластена тарифа од 12 

€¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-149/15  

23 ноември 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

5823. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15 и 192/15) и член 17, став 1 од Правилникот за 

повластени производители на електрична енергија од 

обновливи извори на енергија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), 

постапувајќи по барањето на Друштвото за развој на 

обновливи извори на енергија, трговија и услуги 

ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт, с. Теново - 

Брвеница, за издавање на решение за стекнување на 

статус на повластен производител на електрична енер-

гија произведена од обновливи извори на енергија, на 

седницата одржана на ден 23.11.2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за развој на обновливи извори на 

енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО 

експорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на 

ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница, му се издава решение 
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за стекнување на статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од обновливи извори 

на енергија за фотонапонската електроцентрала „ТЕ-

НОВО 2“ со инсталирана моќност од 177,5 kW и со ло-

кација на КП бр. 30/4, КО Теново, Општина Брвеница. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за развој на обновливи 

извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРО-

УП ДОО експорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со се-

диште на ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-182; 

- назив на електроцентралата: фотонапонската елек-

троцентрала „ТЕНОВО 2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр. 30/4, КО Теново, Општина Брвеница;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 177,5 

kW (710 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 266.250 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

30.11.2030 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-144/15  

23 ноември 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

5824. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15 и 192/15) и член 17, став 1 од Правилникот за 

повластени производители на електрична енергија од 

обновливи извори на енергија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), 

постапувајќи по барањето на Друштвото за развој на 

обновливи извори на енергија, трговија и услуги 

ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт, с. Теново - 

Брвеница, за издавање на решение за стекнување на 

статус на повластен производител на електрична енер-

гија произведена од обновливи извори на енергија, на 

седницата одржана на ден 23.11.2015 година, донесе 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за развој на обновливи извори на 

енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО 

експорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на 

ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница, му се издава решение 

за стекнување на статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од обновливи извори 

на енергија за фотонапонската електроцентрала „ТЕ-

НОВО 3“ со инсталирана моќност од 196 kW и со лока-

ција на КП бр. 30/5, КО Теново, Општина Брвеница. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за развој на обновливи 

извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРО-

УП ДОО експорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со се-

диште на ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-181; 
- назив на електроцентралата: фотонапонската елек-

троцентрала „ТЕНОВО 3“; 
- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр. 30/5, КО Теново, Општина Брвеница;  
- инсталирана моќност на електроцентралата: 196 

kW (784 панели со моќност на панел од 250 W); 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 294.000 kWh; 
- датум на престанок на важење на ова решение: 

30.11.2030 година. 
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-146/15  

23 ноември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

5825. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 
33/15 и 192/15) и член 17, став 1 од Правилникот за 
повластени производители на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), 
постапувајќи по барањето на Друштвото за развој на 
обновливи извори на енергија, трговија и услуги 
ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт, с. Теново - 
Брвеница, за издавање на решение за стекнување на 
статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија, на 
седницата одржана на ден 23.11.2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

  

1. На Друштвото за развој на обновливи извори на 

енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО 

експорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на 

ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница, му се издава решение 

за стекнување на статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од обновливи извори 

на енергија за фотонапонската електроцентрала „ТЕ-

НОВО 4“ со инсталирана моќност од 196 kW и со лока-

ција на КП бр. 30/6, КО Теново, Општина Брвеница. 
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2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за развој на обновливи 

извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРО-

УП ДОО експорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со се-

диште на ул.101, бр.1, с.Теново, Брвеница; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-180; 

- назив на електроцентралата: фотонапонската елек-

троцентрала „ТЕНОВО 4“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр. 30/6, КО Теново, Општина Брвеница;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 196 

kW (784 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 294.000 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

30.11.2030 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-148/15  

23 ноември 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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