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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

3697. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО 

БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 22 декември 2017 година. 

  
Бр. 08-4815/1   Претседател 

22 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУ-
ВАЊЕ  СО  БЕСПРАВНО  ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ 

 
Член 1 

Во Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен весник на Република Македонија“ 
број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 
199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), во членот 26 
став (3) по зборовите: „барање за утврдување на правен 
статус“ се става точка, а зборовите до крајот на речени-
цата се бришат. 

 
Член 2 

(1) Имателите на бесправни објекти утврдени во 
членот 2 од Законот за постапување со бесправно из-
градени објекти („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 
115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), на кои 
објекти заклучно со 3 март 2011 година се изведени 
градежните и инсталатерските работи во целост и ис-
тите претставуваат градежна и функционална целина, 
можат да поднесат барање за утврдување на правен 
статус на бесправен објект од денот на започнувањето 
на примената на овој закон до 31 декември 2018 го-
дина. 

(2) Барателите на кои до денот на започнувањето на 
примената на овој закон им било одбиено барањето по-
ради некомплетирана документација пропишана во 
членовите 6, 7 и 8 од Законот за постапување со бес-
правно изградени објекти („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 
31/16), можат да поднесат ново барање за утврдување 
на правен статус на бесправен објект, во рок од шест 
месеци од денот на започнувањето на примената на 
овој закон. 

(3) Барателите кои немаат доставено геодетски ела-
борат за утврдување на фактичка состојба на бесправен 
објект во роковите од членот 15 став (2) и членот 17 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 217/15), мо-
жат да достават геодетски елаборат за утврдување на 
фактичка состојба на бесправен објект најдоцна до 30 
јуни 2018 година. 

(4) Барателите кои во рокот од ставовите (1), (2) и 
(3) на овој член, со барањето нема да ја достават пот-
ребната документација утврдена во членовите 6, 7 и 8 
од Законот за постапување со бесправно изградени об-
јекти („Службен весник на Република Македонија“ 
број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 
199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), надлежниот ор-
ган ќе им го одбие барањето за утврдување на правен 
статус на бесправен објект. 
 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе 
започне да се применува од 1 јануари 2018 година. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR VEPRIM ME 

OBJEKTE TË NDËRTUARA PA LEJE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa leje 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 dhe 31/16) në nenin 26 në 
paragrafin (3) pas fjalëve: "kërkesë për përcaktimin e 
statusit juridik" vihet pikë, ndërsa fjalët deri në fund të 
fjalisë shlyhen.  

 
Neni 2 

(1) Poseduesit e objekteve të ndërtuara pa leje të 
përcaktuara në nenin 2 të Ligjit për veprim me objektet e 
ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 
44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 dhe 31/16), 
objekte në të cilat përfundimisht me 3 mars 2011 janë 
realizuar punët ndërtimore dhe instaluese në tërësi dhe të 
njëjtat paraqesin tërësi ndërtimore dhe funksionale, mund 
të dorëzojnë kërkesë për përcaktimin e statusit juridik të 
objektit të ndërtuar pa leje nga dita e fillimit të zbatimit të 
këtij ligji deri më 31 dhjetor 2018.  

(2) Kërkuesit të cilëve deri në ditën e fillimit të 
zbatimit të këtij ligji u është refuzuar kërkesa për shkak të 
dokumentacionit të pakompletuar të përcaktuar në nenet 6, 
7 dhe 8 të Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 dhe 31/16), mund të dorëzojnë 
kërkesë të re për përcaktimin e statusit juridik, në afat prej 
gjashtë muajsh nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji.  

(3) Kërkuesit të cilët nuk kanë dorëzuar elaborat 
gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit pa 
leje në afatet nga neni 15 paragrafi (2) dhe neni 17 të Ligjit 
për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për veprim me objektet 
e ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 217/15), mund të dorëzojnë elaborat 
gjeodezik për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit pa 
leje më së voni deri më 30 qershor 2018. 

(4) Kërkuesit të cilët, në afatin nga paragrafët (1), (2) 
dhe (3) të këtij neni, me kërkesën, nuk do ta dorëzojnë 
dokumentacionin e nevojshëm të përcaktuar në nenet 6, 7 
dhe 8 të Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15 dhe 31/16), organi kompetent do 
t’ua refuzojë kërkesën për përcaktimin e statusit juridik të 
objektit pa leje.   

Neni 3 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë 
të zbatohet nga 1 janari 2018.  
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3698. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за персоналниот данок на доход, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 22 декември 2017 година. 

  
Бр. 08-4811/1   Претседател 

22 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД 
 

Член 1 
Во Законот за персоналниот данок на доход 

(„Службен весник на Република Македонија“ брoј 
80/1993, 70/1994, 71/1996, 28/1997, 8/2001, 50/2001, 
52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 
139/2006, 160/2007, 159/2008, 20/2009, 139/2009, 
171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 13/14, 116/15, 129/15, 
199/15 и 23/16), во членот 3 став 1  по точката 2) се до-
дава нова точка 3), која гласи: 

„3) приходи од продажба на сопствени земјоделски 
производи;”. 

Точките  3), 4), 5), 6), 7) и 8) стануваат точки 4), 5), 
6), 7), 8) и 9). 

   
Член 2 

Во членот 6 по точката 13) се додаваат две нови 
точки 13-а) и 13-б), кои гласат: 

„13-а) помош за претрпени штети настанати од еле-
ментарни непогоди и други вонредни настани исплате-
ни од Буџетот на Република Македонија и буџетите на 
градот Скопје и единиците на локалната самоуправa; 

13-б) финансиска помош на физички лица која се 
користи за лекување во земјата или во странство, во 
висина на реалните трошоци на лекувањето, докумен-
тирани со сметки на здравствените установи кои го из-
вршиле лекувањето;“. 

Точката 24-а) се менува и гласи: 
„надоместок за учество на лице во органите за 

спроведување на избори и други форми на непосредно 
изјаснување на граѓаните, како и надоместок за работа 
во врска со пописот на населението;“. 

Во точката 27) сврзникот „и“ на крајот од речени-
цата се заменува со точка и запирка. 

Во точката 28) точката на крајот од реченицата се 
заменува со точка и запирка и се додаваат три нови 
точки 29), 30) и 31), кои гласат:  

„29) надоместоци на трошоци за сместување (ноќе-
вање или ноќевање со појадок) и превоз за лица кои не 
се вработени кај исплатувачот, а кои се ангажирани за 
извршување на работа кaј исплатувачот во функција на 
неговата дејност врз основа на документи за направе-
ните трошоци; 

30) надоместоци на трошоци за сместување, храна 
и превоз за лица кои се учесници или ангажирани на 
настани организирани во рамки на активностите на ор-
ганизација основана согласно со Законот за здруженија 
и фондации, врз основа на документи за направените 
трошоци и 

31) надоместоци на трошоци за сместување, храна 
и превоз за членови на синдикатот кои се учесници или 
ангажирани на настани организирани во рамки на ак-
тивностите на синдикатот и  примања на членови на 
синдикатот исплатени од средствата на синдикатот 
согласно со Статут, програма и одлуки на органите на 
синдикатот.“. 

 
Член 3 

Членот 29 се менува и гласи: 
„Обврзник на данокот на доход за приходите од са-

мостојна дејност  е  трговец поединец, физички лица 
кои вршат земјоделска дејност и се запишани во соод-
ветен регистар, лица кои  вршат  занаетчиска дејност и 
лица кои вршат услуги или слободни занимања, кои ос-
тваруваат приходи од вршење на дејност од членот 28 
од овој закон.” 

 
Член 4 

Во членот 30-к став 5 зборовите: „одобрен систем 
за регистрирање на готовинските плаќања” се замену-
ваат со зборовите: „фискален систем на опрема, однос-
но фискална апаратура и интегриран автоматски сис-
тем за управување”. 

Ставовите  6, 7 и 8 се менуваат и гласат: 
„Правото од ставот 5 на овој член обврзникот го ос-

тварува со одобрение од органот за јавни приходи по 
поднесено барање до 20 јануари наредната година, по 
годината за која барањето се поднесува. 

Органот за јавни приходи е должен во рок од 30 де-
на од денот на поднесувањето на барањето од ставот 6 
на овој член за издавање на одобрение за намалување 
на пресметаниот данок на доход, да постапи по бара-
њето. 

Доколку обврзникот даночното ослободување од 
ставот 5 на овој член не го искористи до крајот на те-
ковната година, има право да го пренесе во наредниот 
период.”. 

Во ставот 9 бројот „8“ се заменува со бројот „6“. 
 

Член 5 
Во член 31 ставот 2  се брише. 
Ставот 3 станува став 2. 
Во ставот 4 кој станува став 3 точката на крајот на 

реченицата се брише и се додаваат зборовите: „или во 
рок од 15 дена од денот на регистрација во соодветен  
регистар или пред започнување на вршење на деј-
носта.“. 

Ставот 5 станува став 4. 
Ставот 6 кој станува став 5  се менува и гласи:  
„Трговецот кој организира зелен пазар на кој се 

врши трговија на големо и мало е должен на органот за 
јавни приходи да му доставува извештај за корисници-
те на продажните места на зелените пазари, најдоцна 
до крајот на годината која и претходи на годината за 
која се врши утврдување на данокот.“. 

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„За секоја промена на корисниците на продажните 

места на зелените пазари, трговецот кој организира зе-
лен пазар е должен на органот за јавни приходи да му 
го доставува извештајот од ставот 5 на овој член нај-
доцна до десетти во месецот кој следи по месецот за 
кој се однесува промената.“. 

Ставот 7 се менува и гласи: 
„Формата и содржината на извештајот од ставот 5 

на овој член ги пропишува министерот за финансии.“. 
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Член 6 
По членот 31 се додава нов наслов кој гласи: “3-а. 

Приходи од продажба на сопствени земјоделски произ-
води”. 

 
Член 7 

Членот 31-а се менува и гласи: 
„Обврзник на данок на доход за приходи од про-

дажба на сопствени земјоделски производи е физичко 
лице кое остварува приходи од продажба на сопствени 
земјоделски производи на исплатувачи кои водат де-
ловни книги и на физички лица надвор од продажни 
места на зелени пазари, а кое не се оданочува согласно 
со членот 29 од овој закон. 

Oбврзникот од ставот 1 на овој член чиј вкупен 
приход во годината го надминува износот од 1.000.000 
денари, е должен најдоцна до 15 јануари наредната го-
дина да се регистрира за вршење на дејност согласно 
со закон. 

Основа за пресметување на данокот за приходите 
од ставот 1 на овој член претставува разликата помеѓу 
остварениот вкупен приход и признатите нормирани 
трошоци во висина од 80%. 

Обврзникот од ставот 1 на овој член кој во текот на 
календарската година остварил приход од продажба на 
сопствени земјоделски производи кој не го надминал 
износот од 1.000.000 денари има право на враќање на 
платениот данок за остварените приходи од продажба 
на сопствени земјоделски производи. 

Правото на враќање на платен данок од ставот 4 на 
овој член не го остварува даночен обврзник кој во ка-
лендарската година остварил друг приход кој се одано-
чува согласно со одредбите од овој закон.  

Правото на враќање на платен данок од ставот 4 на 
овој член го остварува даночниот обврзник кој во ка-
лендарската година остварил приход кој не се оданочу-
ва согласно со одредбите од овој закон, освен приходот 
од членот 6 став 1 точка 27 од законот. 

Начинот, постапката и условите за враќање на пла-
тениот данок ги пропишува министерот за финансии 
во согласност со министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство.“.   

            
Член 8 

По членот 31-а се додава нов член 31-б, кој  гласи:  
 

„Член 31-б 
Обврзникот на данокот на доход кој остварува при-

ходи од продажба на сопствени земјоделски производи 
на продажни места на зелени пазари, а не се оданочува 
согласно со одредбите од членот 29 од овој закон, се 
оданочува според паушално утврден нето приход. 

Паушалниот нето приход од ставот 1 на овој член 
го утврдува органот за јавни приходи врз основа на ви-
сината на закупнината на продажното место на зелени-
от пазар и големината на нето приходот на обврзникот 
кој под исти или слични услови врши иста или слична 
дејност.”. 

 
Член 9 

Членот 35 се брише. 
Член 10 

Членот 45 се брише. 
 

Член 11 
Членот 46 се брише. 
 

Член 12 
Во членот 53 по алинејата 2 се додава нова алинеја 

3, која гласи: 
„- обврзникот го продава недвижниот имот стекнат 

по пат на денационализација;“. 

Член 13 
Членот 55-а  се менува и гласи: 
„Други приходи во смисла на овој закон се сите 

приходи кои не се сметаат за приходи на физичките ли-
ца од членот 3 точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) од овој 
закон, не се изземени од оданочување со одредбите од 
членот 6 од овој закон и не се оданочени по друг основ.  

Како други приходи, во смисла на овој закон се 
сметаат и приходите остварени со електронска трговија 
преку специјализирани интернет страни, приходи од 
интернет маркетинг услуги и приходи остварени со 
продажба на корисен цврст отпад. 

Обврзник на данокот на доход е физичко лице кое  
остварува други приходи. 

Основа за пресметување на данокот на други при-
ходи од овој член е нето приходот кој се утврдува со 
одбивање на нормираните трошоци од бруто приходот 
во висина од 35%.“ 

 
Член 14 

Членот 58 се брише. 
 

Член 15 
Во членот 59 став 1 зборовите: „и обврзниците од 

земјоделска дејност кои се оданочуваат според вистин-
ски приход” се бришат. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Обврзниците на данок на доход од членовите 31, 

31-а и 31-б од овој закон не се должни да водат делов-
ни книги.“. 

 
Член 16 

Насловот по членот 67 се менува и гласи: „2. Да-
ночна пријава и  пресметка”. 
 

Член 17 
Членот 68 се менува и гласи: 
„Органот за јавни приходи изготвува пополнета го-

дишна даночна пријава за даночниот обврзник, за до-
ходот што го остварил во годината за којашто се ут-
врдува данокот.  

Пополнетата годишна даночна пријава, од ставот 1 
на овој член, органот за јавни приходи ја доставува до 
даночниот обврзник најдоцна до 30 април наредната 
година.  

Обврзникот на данокот на доход е должен да ја пот-
врди точноста на податоците од пополнетата годишна 
даночна пријава од ставот 1 на овој член или да ја ко-
ригира пријавата најдоцна до 31 мај. 

Доколку даночниот обврзник не ја потврди или ко-
ригира пополнетата годишна даночна пријава во рокот 
од ставот 3 на овој член, пополнетата годишна даночна 
пријава се смета за  потврдена. 

Формата и содржината на пополнетата годишна да-
ночна пријава за утврдување на персоналниот данок на 
доход, начинот на доставување на пополнетата годиш-
на даночна пријава од страна на органот за јавни при-
ходи и начинот на потврдување од страна на даночни-
от обврзник, ги пропишува министерот за финансии. 

Обврзникот кој остварува приходи од самостојна 
дејност и кој води деловни книги е должен, по истекот 
на годината за која се утврдува данокот најдоцна до 15 
март наредната година, да поднесе годишна пресметка 
за искажаниот финансиски резултат и даночен биланс.  

Доколку обврзникот од ставот 6 на овој член рабо-
тел пократок период во една календарска година, за да-
ночен период ќе се смета периодот од годината за која 
работел и за истиот период треба да состави годишен 
даночен биланс.“. 

 
Член 18 

Членот 69 се брише. 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 7 

 
 

Член 19 
Членот 70 се брише.  
 

Член 20 
Членот 71 се менува и гласи:  
„Обврзникот кој во текот на годината остварува 

приход кој подлежи на оданочување со данок на доход 
врз основа на овој закон е должен да поднесе пресмет-
ка на аконтација на данок и докази до органот за јавни 
приходи за: 

1) приходи од имот и имотни права остварени од 
издавање на имот во закуп или подзакуп на физичко 
лице до десетти во месецот кој следи по месецот во кој 
е склучен договорот; 

2) приходи од имот и имотни права остварени од 
издавање на имот во закуп и подзакуп на физички лица 
во случаи кога  времетраењето на закупот е пократко 
од 31 ден во еден месец, до десетти во месецот кој сле-
ди по месецот на издавање;  

3) капитални добивки од продажба: 
- на хартии од вредност и учество во капитал до де-

сетти во месецот кој следи по месецот во кој е изврше-
на продажбата и 

- на недвижен имот до десетти во месецот кој следи 
по месецот во кој е заверен договорот за купопро-
дажба. 

4) приходи остварени од странство, лични примања 
од дипломатски, односно конзуларни претставништва 
на странски држави, кај претставници и службеници на 
такви претставништва кои имаат дипломатски имуни-
тет и за кои даночниот обврзник сам го утврдува и уп-
латува данокот и други приходи кои не се сметаат за 
приходи на физичките лица од членот 3 точки 1), 2), 3), 
4), 5), 6), 7) и 8) од овој закон, до десетти во месецот за 
приходите остварени во претходниот месец и 

5) приходи од продажба на сопствени земјоделски 
производи на физички лица надвор од продажни места 
на зелени пазари до десетти во месецот за приходите 
остварени во претходниот месец. 

Пресметката од ставот 1 на овој член обврзникот ја 
доставува по пат на пренос на податоци во електронска 
форма.  

Пресметката на аконтацијата на данокот на доход 
од ставот 1 на овој член  ја одобрува органот за јавни 
приходи. 

Начинот на пресмeтка и уплата на аконтациите на 
персоналниот данок на доход, формата и содржината и 
начинот на доставување и одобрување на електронска-
та пресметка за приход и данок ги пропишува министе-
рот за финансии.“. 

 
Член 21 

Членот 72 се брише. 
 

Член 22 
Членот  73 се брише. 

 
Член 23 

Членот 74 се менува и гласи: 
„Обврзникот - нерезидент поднесува пресметка за 

секој од приходите што ги остварува, а за кои не е 
предвидено плаќање на данок на доход по одбивка. 

Начинот на пресмeтка и уплата на аконтациите на 
персоналниот данок на доход, формата и содржината и 
начинот на доставување и одобрување на електронска-
та пресметка за приход и данок ги пропишува министе-
рот за финансии.“. 

 
Член 24 

Во членот 75  став 1  по точката 1) се додава нова 
точка 2), која гласи: 

„2) приходи од продажба на сопствени земјоделски 
производи, ако исплатувачот на приходите води делов-
ни книги;“. 

Точките 2), 3), 4) и 5) стануваат точки 3), 4), 5) и 6). 
Во точката 6) која станува точка 7) зборовите: „за 

кои данокот на доход не се утврдува со решение на ор-
ганот за јавни приходи” се бришат. 

 
Член 25 

Членот 77 се менува и гласи: 
„Исплатувачот од членот 76 од овој закон, пред се-

која исплата на приходите на кои аконтацијата на дано-
кот се плаќа по одбивка, е должен до органот за јавни 
приходи да достави пресметка за бруто приходот, од-
битоците,  пресметаниот данок по одбивка и нето при-
ходот за исплата, за секој обврзник поединечно. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, исплатувачи-
те на добивки од посебните игри на среќа се должни до 
органот за јавни приходи да достават пресметка за бру-
то приходот и пресметаниот данок по одбивка за секој 
обврзник поединечно, кој остварил добивки од посеб-
ните игри на среќа најдоцна наредниот ден по денот на 
исплатата на приходот. 

Пресметката од ставовите 1 и 2 на овој член, се дос-
тавува по пат на пренос на податоци во електронска 
форма.  

Пресметката од ставот 1 на овој член ја одобрува 
органот за јавни приходи, пред да се изврши плаќањето 
на данокот и исплатата на нето приходот кај носителот 
на платниот промет. 

Пресметката од ставот 2 на овој член ја одобрува 
органот за јавни приходи, пред да се изврши плаќањето 
на данокот кај носителот на платниот промет. 

Начинот на пресмeтка и уплата на аконтациите на 
персоналниот данок на доход, формата и содржината и 
начинот на доставување и одобрување на електронска-
та пресметка за приход и данок ги пропишува министе-
рот за финансии. 

По исклучок на ставот 1 на овој член, обврзникот за 
пресметка и уплата на персоналниот данок од плата, 
надоместок на плата и исплата по основ на деловна ус-
пешност на работодавачот е должен пресметката да ја 
врши месечно, поединечно за секој обврзник за плаќа-
ње за соодветниот месец и податоците за пресметана 
плата или дел од плата, надоместок на плата и исплата 
по основ на деловна успешност да ги доставува до ор-
ганот за јавни приходи најдоцна до десетти во тековни-
от за претходниот месец по електронски пат на образец 
пропишан со Правилникот за начинот на пресметка и 
уплата на придонесите од задолжително социјално оси-
гурување.  

Исплатувачот од членот 76 од овој закон е должен 
на обврзникот при секоја исплата да му издаде приме-
рок од пресметката за аконтацијата на данокот и плате-
ните придонеси. 

Органот за јавни приходи по службена должност 
прибавува податоци од други субјекти кои се од значе-
ње за утврдување на данокот, а се однесуваат на оства-
рени приходи на физички лица.“. 

 
Член 26 

Насловот пред членот 82 се менува и гласи: „б) 
Аконтација на данокот што ја пресметува и плаќа об-
врзникот“. 

 
Член 27 

Во член 82 ставот 1 се менува и гласи: 
„Аконтацијата на данокот на доход што ја пресме-

тува обврзникот се плаќа за следниве приходи: 
1) приходи од имот и имотни права остварени од 

издавање под закуп или подзакуп на физички лица; 
2) капитални добивки; 
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3) приходи остварени од странство, лични примања 
од дипломатски, односно конзуларни претставништва 
на странски држави, кај претставници и службеници на 
такви претставништва кои имаат дипломатски имуни-
тет и за кои даночниот обврзник сам го утврдува и уп-
латува данокот и други приходи кои не се сметаат за 
приходи на физичките лица од членот 3 точки 1), 2), 3), 
4), 5), 6), 7) и 8) од овој закон и 

4) приходи од продажба на сопствени земјоделски 
производи на физички лица надвор од продажни места 
на зелени пазари.“. 

 
Член 28 

Членот 84 се брише. 
 

Член 29 
Членот 85 се брише. 
 

Член 30 
Членот 85-а се брише. 
 

Член 31 
Членот 87 се менува и гласи: 
„Пресметаниот данок на доход во пополнетата го-

дишна даночна пријава од членот 68 став 3 од овој за-
кон, се смета за утврдена обврска по која треба да се 
изврши плаќање во рокот пропишан со членот 102 од 
овој закон.“. 

 
Член 32 

Во член 88 ставот 2 се брише. 
 

Член 33 
Членот 89 се брише. 
 

Член 34 
Членот 90 се менува и гласи:  
„Доколку органот за јавни приходи не ја одобри ко-

рекцијата на пополнетата годишна даночна пријава 
доставена од обврзникот од членот 68 од овој закон, 
данокот на доход го утврдува органот за јавни приходи 
со решение. 

Решението од ставот 1 на овој член органот за јавни 
приходи е должен да го донесе најдоцна во рок од 60 
дена од денот на приемот на коригираната пополнета 
годишна даночна пријава. 

Решението за утврдување на данокот за обврзници-
те од членот 31 од овој закон, органот за јавни приходи 
е должен да го донесе најдоцна до 31 јануари во годи-
ната која следи по годината во која е поднесено бара-
њето од членот 31 став 3 од овој закон, односно најдоц-
на до крајот на месецот кој следи по месецот за обврз-
ници кои започнуваат со вршење на  дејност.   

Решението за утврдување на данокот за обврзници-
те од членот 31-б од овој закон, органот за јавни прихо-
ди е должен да го донесе најдоцна до 31 јануари врз ос-
нова на извештајот од членот 31 став 5 од овој закон 
или најдоцна до крајот на месецот кој следи по месецот 
за кој се однесува промената во извештајот од членот 
31 став 6 од овој закон. 

Решението за аконтација на данок, за пресметките 
од членот 71 од овој закон кои нема да бидат одобрени, 
органот за јавни приходи е должен да го донесе во рок 
од 30 дена од приемот на пресметката, врз основа на 
службените податоци со кои располага за целите на ут-
врдување на даночната обврска.“. 

 
Член 35 

Членот 97 се менува и гласи: 
„Аконтација на данокот на доход утврден во одоб-

рените пресметки се плаќа најдоцна до 15 во месецот 
за претходниот месец за: 

-  приходите остварени од странство,  
-  личните примања остварени од дипломатски, од-

носно конзуларни претставништва на странски држави, 
кај претставници и службеници на такви претставниш-
тва кои имаат дипломатски имунитет, на кои данокот 
не е пресметан и платен  по одбивка,  

- приходите од имот и имотни права на кои аконта-
цијата на данокот не се плаќа по одбивка, 

- капиталните добивки, 
- приходите од продажба на сопствени земјоделски 

производи на физички лица надвор од продажни места 
на зелени пазари и 

- другите приходи на кои данокот не е пресметан и 
платен  по одбивка. 

Данокот на приходот остварен во странска валута 
се пресметува во денарска противвредност по среден 
курс на Народната банка на Република Македонија на 
денот на остварување на приходот. 

Аконтација на данокот на доход утврдена со реше-
ние на органот за јавни приходи се плаќа за: 

- приходите остварени од обврзниците од членот 31 
став 1 и членот 31-б од овој закон до 15 во месецот за 
претходниот месец, 

- приходите од имот и имотни права до 15 во месе-
цот за претходниот месец, 

- приходите од капитални добивки во рок од 15 де-
на од денот на доставување на решението и 

- приходите прикажани во неодобрените пресметки 
од членот 71 од овој закон во рок од 15 дена од денот 
на доставување на решението.“. 

 
Член 36 

Во член 97-а ставот 1 се менува и гласи: 
„Месечната аконтација на персоналниот данок на 

доход за приходите од самостојна дејност се плаќа во 
износ од една дванаесттина од пресметаниот данок во 
годишниот даночен биланс, за претходната година.”. 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
„Обврзникот кој започнува да врши самостојна деј-

ност месечните аконтации на персоналниот данок на 
доход за првата година ги плаќа на основица од 50% од 
просечна нето плата по работник во Република Маке-
донија објавена во јануари во тековната година според 
податоците на Државниот завод за статистика.“. 

Ставовите  2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 
 

Член 37 
Членот 102 се менува и гласи: 
„Обврзникот на данокот на доход за приходите ос-

тварени од самостојна дејност е должен разликата меѓу 
уплатената аконтација и  пресметаниот данок на доход 
да ја уплати во рок од 15 дена од денот на истекот на 
рокот за предавање на годишниот даночен биланс. 

Обврзникот на данокот на доход е должен да ја пла-
ти утврдената обврска на данок на доход од членот 87 
од овој закон најдоцна до 30 јуни во тековната година. 

Обврзникот на данокот на доход е должен разлика-
та помеѓу утврдената обврска на данок на доход од 
членот 87 од овој закон и износот утврден со решение 
на органот за јавни приходи од членот 90 став 1 од овој 
закон да ја плати во рок од 15 дена од денот на доста-
вувањето на решението. 

Ако  обврзникот  на  данокот  во  вид  на  аконтаци-
ја  платил  поголем  износ  на  данок  од  износот  што  
бил должен да го плати, може од органот за јавни при-
ходи да бара враќање на повеќе платениот износ при 
коригирањето, односно потврдувањето на пополнетата 
годишна даночна  пријава. 

Органот за јавни приходи е должен на барање на 
даночниот обврзник да изврши враќање на повеќе пла-
тениот данок на доход на обврзникот во рок од 60  
дена.“. 
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Член 38 
Во членот 144-а став 1 точката 1) се менува и гласи: 
„не поднесе пресметка, даночен биланс и барање за 

паушално оданочување во пропишаниот рок (членови 
31, 68 и 71);“. 

 
Член 39 

Во член 145-а во ставот 1 зборот „годишен” се 
брише. 
 

Член 40 
Во член 145-в во ставот 1 зборовите: „ членовите 13 

став 4, 30-к став 8, 31 став 2, 75-б став 4 и 90 ставови 2 
и 3“ се заменуваат со зборовите: „член 13 став 4, член 
30-к став 7, член 75-б став 4 и член 90 ставови 2, 3, 4 и 
5“. 

 
Член 41 

Пресметката и пријавувањето на приходите оства-
рени до 31 декември 2017 година заради пресметување 
на персоналниот данок на доход за 2017 година ќе се 
врши согласно со одредбите од Законот за персонални-
от данок на доход („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ брoј 80/1993, 70/1994, 71/1996, 28/1997, 
8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 
120/2005, 52/2006, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 
20/2009, 139/2009, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 13/14, 
116/15, 129/15, 199/15 и 23/16). 

 
Член 42 

Трговецот кој организира зелен пазар на кој се 
врши трговија на големо и мало заради пресметување 
на персоналниот данок на доход за 2018 година е дол-
жен на органот за јавни приходи да му достави извеш-
тај за корисниците на продажните места на зелените 
пазари најдоцна до 15 јануари 2018 година. 

 
Член 43 

Подзаконските прописи предвидени со овој закон 
ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на овој закон. 

 
Член 44 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе 
започне да се применува од 1 јануари 2018 година. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR TATIM PERSONAL MBI TË ARDHURA 
 

Neni 1 
Në Ligjin për tatim personal mbi të ardhura ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 80/93, 70/94, 
71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 
96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 160/2007, 
159/2008, 20/2009, 139/2009, 171/10, 135/11, 166/12, 
187/13, 13/14, 116/15, 129/15, 199/15 dhe 23/16), në nenin 
3 paragrafi 1 pas pikës 2) shtohet pikë e re 3) si vijon: 

“3) të hyra nga shitja e produkteve bujqësore 
personale;”. 

Pikat 3), 4), 5), 6), 7) dhe 8) bëhen pika 4), 5), 6), 7), 8) 
dhe 9). 

 
Neni 2 

Në nenin 6 pas pikës 13) shtohen dy pika të reja 13-a) 
dhe 13-b), si vijojnë: 

“13-a) ndihmë për dëmet e pësuara të shkaktuara nga 
fatkeqësi elementare dhe ngjarje të tjera të 
jashtëzakonshme të paguara nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë dhe nga buxhetet e Qytetit të Shkupit dhe 
njësive të vetëqeverisjes lokale;  

13-b) ndihmë financiare për persona fizikë e cila 
shfrytëzohet për mjekim në vend ose jashtë vendit, në 
lartësi të shpenzimeve reale për mjekim, të dokumentuara 
me llogari të institucioneve shëndetësore të cilat e kanë 
bërë mjekimin;". 

Pika 24-a) ndryshon si vijon: 
“kompensim për pjesëmarrjen e personit në organet për 

realizimin e zgjedhjeve dhe forma të tjera të deklarimit të 
drejtpërdrejtë të qytetarëve, si dhe kompensim për punën 
në lidhje me regjistrimin e popullsisë;". 

Në pikën 27) lidhëza "dhe” në fund të fjalisë 
zëvendësohet me pikëpresje.  

Në pikën 28) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 
pikëpresje dhe shtohen tri pika të reja 29), 30) dhe 31) si 
vijon:  

“29) kompensime e shpenzimeve për vendosje (bujtje 
dhe bujtje me mëngjes) dhe transport për persona të cilët 
nuk janë të punësuar te paguesi, ndërsa të cilët janë të 
angazhuar për kryerjen e punës te paguesi në funksion të 
veprimtarisë së tij në bazë të dokumentit për shpenzimet e 
bëra;  

30) kompensime të shpenzimeve për vendosje, ushqim 
dhe transport të personave të cilët janë pjesëmarrës ose 
janë të angazhuar në evenimente të organizuara në kuadër 
të aktiviteteve të organizatës së themeluar në pajtim me 
Ligjin për shoqata dhe fondacione, në bazë të dokumenteve 
për shpenzimet e bëra dhe  

31) kompensime dhe shpenzime për vendosje, ushqim 
dhe transport për anëtarë të sindikatës të cilët janë 
pjesëmarrës ose janë të angazhuar në evenimente të 
organizuara në kuadër të aktiviteteve të sindikatës dhe të 
ardhurat e anëtarëve të sindikatës të paguara nga mjetet e 
sindikatës në pajtim me Statutin, programin dhe vendimet e 
organeve të sindikatës. “. 

 
Neni 3 

Neni 29 ndryshon si vijon: 
“Detyrës i tatimit personal mbi të ardhurat nga 

veprimtaria personale është tregtari individ, personat fizikë 
të cilët kryejnë veprimtari bujqësore dhe janë të regjistruar 
në regjistër përkatës, personat të cilët kryejnë veprimtari 
zejtare dhe personat të cilët kryejnë shërbime ose 
profesione të lira, të cilët realizojnë të ardhura nga kryerja 
e veprimtarisë nga neni 28 të këtij ligji.". 

Neni 4 
Në nenin 30 – k paragrafi 5 fjalët: “sistem i aprovuar 

për regjistrimin e pagesave me para të gatshme" 
zëvendësohet me fjalët: “sistem fiskal i pajisjes, 
respektivisht aparat fiskal dhe sistem i integruar automatik 
për menaxhim.”. 

Paragrafët 6, 7 dhe 8 ndryshohen si vijon: 
“Të drejtën nga paragrafi 5 të këtij neni detyrësi e 

realizon me lejen e organit për të hyra publike pas kërkesës 
së paraqitur deri më 20 janar vitin e ardhshëm, pas vitit për 
të cilin paraqitet kërkesa.  

Organi për të hyra publike është i obliguar në afat prej 
30 ditësh nga dita e paraqitjes së kërkesës nga paragrafi 6 
të këtij neni, për lëshimin e lejes për zvogëlimin e tatimit 
personal të përllogaritur, të veprojë në lidhje me kërkesën.  

Nëse detyrësi, lirimin tatimor nga paragrafi 5 të këtij 
neni nuk e shfrytëzon deri në fund të vitit rrjedhës, ka të 
drejtë ta bartë në periudhën e ardhshme.“. 

Në paragrafin 9 numri “8” zëvendësohet me numrin 
“6”. 

 
Neni 5 

Në nenin 3 paragrafi 2 shlyhet.  
Paragrafi 3 bëhet paragraf 2 
Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 3 pika në fund të 

fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: “ose në afat prej 15 ditë 
nga dita e regjistrimit në regjistrin përkatës, ose para 
fillimit të kryerjes së veprimtarisë.“. 
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Paragrafi 5 bëhet paragraf 4. 
Paragrafi 6 i cili bëhet paragraf 5 ndryshon si vijon:  
“Tregtari i cili organizon treg të gjelbër, në të cilin 

kryhet tregti me shumicë dhe pakicë është i obliguar 
organit për të hyra publike t’i paraqesë raport për 
shfrytëzuesit e vendeve të shitjes në tregjet e gjelbra, më së 
voni deri në fund të vitit i cili i paraprin vitit për të cilin 
kryhet përcaktimi i tatimit.“. 

Pas paragrafit 5 shtohet paragraf i ri 6 si vijon: 
“Për çdo ndryshim të shfrytëzuesve të vendeve të 

shitjes në tregjet e gjelbra, tregtari i cili organizon treg të 
gjelbër është i obliguar organit për të hyra publike t’ia 
paraqesë raportin nga paragrafi 5 të këtij neni më së voni 
deri më datën 10 të muajit i cili vijon pas muajit me të cilin 
ka të bëjë ndryshimi.“. 

Paragrafi 7 ndryshon si vijon: 
“Formën dhe përmbajtjen e raportit nga paragrafi 5 të 

këtij neni e përcakton ministri i Financave.“. 
 

Neni 6 
Pas nenit 31 shtohet titull i ri si vijon: “3-a. Të hyra nga 

shtija e produkteve bujqësore personale.”. 
 

Neni 7 
Neni 31-а ndryshon si vijon: 
“Detyrësi i tatimit mbi të ardhura nga shitja e 

produkteve bujqësore personale është person fizik i cili ka 
realizuar të ardhura nga shitja e produkteve bujqësore 
personale paguesve të cilët mbajnë libra afaristë dhe 
personave fizikë jashtë vendeve të shitjes në tregje të 
gjelbra, ndërkaq i cili nuk tatimohet në pajtim me nenin 29 
të këtij ligji.  

Detyrësi nga paragrafi 1 i këtij neni të ardhurat vjetore 
të përgjithshme të të cilit kalojnë shumën prej 1.000.000 
denarë, është i obliguar më së voni deri më 15 janar të 
regjistrohet për kryerjen e veprimtarisë në pajtim me ligjin.  

Baza për përllogaritjen e tatimit mbi të ardhurat nga 
paragrafi 1 të këtij neni paraqet dallimin ndërmjet të 
ardhurave të përgjithshme të realizuara dhe shpenzimeve të 
pranuara të normuara në lartësi prej 80%. 

Obliguesi nga paragrafi 1 i këtij neni që gjatë vitit 
kalendarik ka realizuar të hyra nga shitja e prodhimeve të 
veta bujqësore që nuk e tejkalojnë shumën prej 1.000.000 
denarësh ka të drejtë në kthimin e tatimit të paguar për të 
hyrat e realizuara nga shitja e prodhimeve të veta 
bujqësore. 

Të drejtën e kthimit të tatimit të paguar nga paragrafi 4 
i këtij neni nuk realizon detyrësi tatimor që në vitin 
kalendarik, ka realizuar të hyra tjera që tatimoren sipas 
dispozitave të këtij ligji. 

Të drejtën e kthimit të tatimit të paguar nga paragrafi 4 
i këtij neni e realizon detyrësi tatimor që në vitin 
kalendarik, ka realizuar të hyra që nuk tatimoren sipas 
dispozitave të këtij ligji, përveç të hyrave nga neni 6 
paragrafi 1 pika 27 e ligjit.  

Mënyrën, procedurën dhe kushtet për kthimin e tatimit 
të paguar i përcakton ministri i Financave në pajtim me 
ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë Ujore.". 

 
Neni 8 

Pas nenit 31-a shtohet nen i ri 31-b, si vijon:  
 

“Neni 31-b 
Detyrësi i tatimit mbi të ardhura, i cili realizon të 

ardhura nga shitja e produkteve bujqësore personale në 
vende të shitjes në tregje të gjelbra, ndërsa nuk tatimohet 
në pajtim me dispozitat e nenit 29 të këtij ligji, tatimohet 
sipas neto të hyrave të përcaktuara paushalle.  

Neto të hyrat paushalle nga paragrafi 1 të këtij neni i 
përcakton organi për të hyra publike në bazë të lartësisë së 
qirasë për vendin e shitjes në tregun e gjelbër dhe sipas 
madhësisë së neto të hyrave të detyrësit në kushte të njëjta 
ose të ngjashme kryen veprimtari të njëjtë ose të 
ngjashme.".  

Neni 9 
Neni 35 shlyhet.  
 

Neni 10 
Neni 45 shlyhet.  
 

Neni 11 
Neni 46 shlyhet.  
 

Neni 12 
Në nenin 53 pas alinesë 2 shtohet aline e re 3 si vijon: 
“- detyrësi e shet pronën e patundshme të fituar me 

denacionalizim;". 
 

Neni 13 
Neni 55-а ndryshon si vijon: 
“Të hyra të tjera në kuptimin e këtij ligji janë të gjitha 

të hyrat të cilat nuk konsiderohen si të hyra të personave 
fizikë nga neni 3 pikat 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) dhe 8) të këtij 
ligji, nuk janë përjashtuar nga tatimimi me dispozitat e 
nenit 6 të këtij ligji dhe nuk tatimohen mbi baza të tjera.  

Si të hyra të tjera, në kuptimin e këtij ligji konsiderohen 
edhe të hyrat e realizuara me tregti elektronike nëpërmjet 
internet faqeve të specializuara, të hyrat nga internet 
shërbime marketingu dhe të hyrat e realizuara me shitjen e 
mbeturinave të forta të dobishme.  

Detyrësi i tatimit mbi të ardhura është person fizik i cili 
realizon të hyra të tjera. 

Baza për përllogaritjen e tatimit të të ardhurave të tjera 
nga ky nen janë neto të ardhurat që përcaktohen me 
refuzimin e shpenzimeve të normuara nga bruto të ardhurat 
në lartësi prej 35%.“. 

 
Neni 14 

Neni 58 shlyhet.  
 

Neni 15 
Në nenin 59 në paragrafi 1 fjalët: “dhe detyrësit e 

veprimtarisë bujqësore të cilët tatimohen sipas të ardhurave 
të vërteta”, shlyhen.  

Paragrafi 2 ndryshon si vijon: 
“Detyrësit e tatimit mbi të ardhurat nga nenet 31, 31-a 

dhe 31-b të këtij neni nuk janë të obliguar të mbajnë libra 
afaristë.“. 

 
Neni 16 

Titulli pas nenit 67 ndryshon si vijon: “2. Fletëparaqitja 
tatimore dhe përllogaritja”.  

 
Neni 17 

Neni 68 ndryshon si vijon: 
“Organi për të hyra publike përpilon fletëparaqitje 

tatimore vjetore të plotësuar për detyrësin tatimor, për të 
ardhurat e realizuara gjatë vitit për të cilin përcaktohet 
tatimi.   

Fletëparaqitjen tatimore vjetore të plotësuar, nga 
paragrafi 1 të këtij neni, organi për të hyra publike e 
dorëzon tek detyrësi tatimor më së voni deri më 30 prill 
vitin e ardhshëm.   

Detyrësi i tatimit mbi të ardhura është i obliguar ta 
konfirmojë saktësinë e të dhënave nga fletëparaqitja vjetore 
tatimore e plotësuar nga paragrafi 1 të këtij neni ose ta 
korrigjojë fletëparaqitjen më së voni deri më 31 maj. 

Nëse detyrësi tatimor nuk e konfirmon ose korrigjon 
fletëparaqitjen tatimore vjetore të plotësuar në afatin nga 
neni 3 të këtij neni, fletëparaqitja tatimore vjetore 
konsiderohet si e konfirmuar. 

Formën dhe përmbajtjen e fletëparaqitjes tatimore 
vjetore të plotësuar për përcaktimin e tatimit personal mbi 
të ardhurat, mënyrën e dorëzimit të fletëparaqitjes tatimore 
vjetore të plotësuar nga organi për të hyra publike dhe 
mënyrën e konfirmimit nga detyrësi tatimor, i përcakton 
ministri i Financave.  
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Detyrësi i cili realizon të ardhura nga veprimtaria e tij e 
pavarur dhe i cili mban libër afarist, është i obliguar pas 
përfundimit të vitit për të cilin përcaktohet tatimi më së 
voni deri më 15 mars vitin  e ardhshëm, të paraqesë llogari 
vjetore për rezultatin e paraqitur fiskal dhe bilancin 
tatimor.   

Nëse detyrësi nga paragrafi 6 të këtij neni ka punuar 
periudhë më të shkurtër kohore gjatë një viti kalendarik, 
periudhë tatimore do të konsiderohet nga viti për të cilin ka 
punuar dhe për të njëjtën periudhë duhet të përpilojë bilanc 
vjetor tatimor.“. 

 
Neni 18 

Neni 69 shlyhet.  
 

Neni 19 
Neni 70 shlyhet.  
 

Neni 20 
Neni 71 ndryshon si vijon:  
“Detyrësi i cili gjatë vitit realizon të ardhura të cilat i 

nënshtrohen tatimimit me tatim mbi të ardhurat në bazë të 
këtij ligji është i obliguar të paraqesë përllogaritje të 
akontacionit të tatimit dhe prova te organi i të hyrave 
publike për: 

1) të hyra nga prona dhe të drejtat pronësore të 
realizuara për dhënien e pronës me qira ose nënqira të 
personit fizik deri më datë 10 të muaji i cili vijon pas 
muajit në të cilin është lidhur marrëveshja; 

2) të hyra nga prona dhe të drejta pronësore të 
realizuara nga dhënia e pronës me qira dhe nënqira të 
personave fizikë në rast kur kohëzgjatja e qirasë është më e 
shkurtër se 31 ditë në një muaj, deri më datën 10 të muajit i 
cili vijon pas muajit të dhënies me qira;   

3) fitime kapitale nga shitja: 
- e letrave me vlerë dhe pjesëmarrje në kapital deri më 

datën 10 të muajit i cili vijon pas muajit gjatë të cilit është 
kryer shitja dhe  

- e pronës së patundshme deri më datë 10 të muajit i 
cili vijon pas muajit gjatë të cilit është verifikuar 
marrëveshja për shitblerje;  

4) të hyra të realizuara jashtë vendit, të ardhura 
personale nga përfaqësi diplomatike, respektivisht 
përfaqësi konsullore në vende të huaja, te përfaqësues dhe 
nëpunës të përfaqësive të këtilla të cilët kanë imunitet 
diplomatik dhe për të cilët detyrësi tatimor vetë e përcakton 
dhe e paguan tatimin, dhe të ardhura të tjera të cilat nuk 
konsiderohen si të ardhura të personave fizikë nga neni 3 
pika 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) dhe 8) të këtij ligji, deri më 
datën 10 në muajin për të ardhurat e realizuara gjatë muajit 
paraprak dhe  

5) të hyra nga shitja e produkteve bujqësore personale 
të personave fizikë jashtë vendeve të shitjes në tregjet e 
gjelbra deri më datën 10 të muajit për të ardhura të 
realizuara gjatë muajit paraprak. 

Përllogaritjen nga paragrafi 1 të këtij neni detyrësi e 
dorëzon me transferim të të dhënave në formë elektronike.   

Përllogaritjen e akontacionit të tatimit mbi të ardhurat 
nga paragrafi 1 të këtij neni e aprovon organi i të hyrave 
publike.  

Mënyrën e përllogaritjes dhe pagesës së akontacioneve 
të tatimit personal mbi të ardhurat, formën dhe përmbajtjen 
dhe mënyrën e paraqitjes dhe aprovimit të përllogaritjes 
elektronike për të ardhura dhe tatim i përcakton ministri i 
Financave.“. 

 
Neni 21 

Nenet 72 shlyhet.  
 

Neni 22 
Nenet 73 shlyhet.  

Neni 23 
Neni 74 ndryshon si vijon: 
“Detyrësi – jorezident paraqet përllogaritje për secilën 

nga të ardhurat që i realizon, ndërsa  të cilat nuk është 
parashikuar pagesa e tatimit mbi të ardhurat pas refuzimit.  

Mënyrën e përllogaritjes dhe pagesës së akontacioneve 
të tatimit personal mbi të ardhurat, formën dhe përmbajtjen 
dhe mënyrën e paraqitjes dhe aprovimit të përllogaritjes 
elektronike për të ardhura dhe tatim i përcakton ministri i 
Financave. “ 

 
Neni 24 

Në nenin 75 paragrafi 1 pas pikës 1) shtohet pikë e re 
2) si vijon: 

“2) të hyra nga shitja e produkteve bujqësore personale, 
nëse paguesi i të ardhurave mban libra afaristë;”. 

Pikat 2), 3), 4) dhe 5) bëhen pika 3), 4), 5) dhe 6). 
Në pikën 6) e cila bëhet pikë 7) fjalët: “për të cilët 

tatimi mbi të ardhura nuk përcaktohet me aktvendim të 
organit për të hyra publike" shlyhen.  

    
Neni 25 

Neni 77 ndryshon si vijon: 
“Paguesi nga neni 76 i këtij ligji, para çdo pagese të të 

hyrave në të cilat akontacioni i tatimit paguhet pas 
refuzimit, obligohet deri në organin për të hyra publike të 
dërgojë përllogaritje për të ardhurat bruto, refuzimet, 
tatimin e përllogaritur pas refuzimit dhe të ardhurat neto 
për pagesë, për secilin detyrës individualisht. 

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, paguesit e 
fitimeve nga lojërat e fatit të posaçme obligohen deri te 
organi për të hyra publike të dërgojnë përllogaritje për të 
ardhurat bruto dhe tatimin e përllogaritur pas refuzimit për 
çdo detyrës individualisht, i cili ka realizuar fitime nga 
lojërat e fatit të posaçme më së voni deri ditën e ardhshme 
pas ditës së pagesës së të hyrave. 

Përllogaritja nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, 
dërgohet përmes bartjes së të dhënave në formë 
elektronike.  

Përllogaritjen nga paragrafi 1 të këtij neni e miraton 
organi për të hyra publike, para se të bëhet pagesa e tatimit 
dhe pagesa e neto të hyrave te bartësi i qarkullimit pagesor. 

Përllogaritjen e paragrafit 2 të këtij neni e miraton 
organi i të hyrave publike, para se të bëhet pagesa e tatimit 
te bartësi i qarkullimit pagesor. 

Mënyrën e përllogaritjes dhe pagesës së akontacioneve 
të tatimit personal mbi të ardhura, formën dhe përmbajtjen 
dhe mënyrën e dërgimit dhe miratimit të përllogaritjes 
elektronike për të ardhurat dhe tatimin i përcakton ministri 
i Financave. 

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, detyrësi për 
përllogaritje dhe pagesë të tatimit personal të rrogës, 
kompensim të rrogës dhe pagesën në bazë të suksesit në 
punë të punëdhënësit, obligohet përllogaritjen ta bëjë në 
nivel mujor, individualisht për secilin detyrës për pagesë 
për muajin përkatës dhe të dhënat për rrogën e përllogaritur 
ose pjesë të rrogës, kompensim të rrogës dhe pagesë në 
bazë të suksesit afarist t’i dërgojë deri te organi për të hyra 
publike më së voni deri më datë 10 në muajin rrjedhës për 
muajin paraprak në formë elektronike në formular të 
përcaktuar me Rregulloren për mënyrën e përllogaritjes 
dhe pagesën e kontributeve nga sigurimi social i 
detyrueshëm.  

Paguesi nga neni 76 të këtij ligji obligohet që detyrësit 
gjatë çdo pagese t’i japë ekzemplar nga përllogaritja për 
akontacionin të tatimit dhe kontributet e paguara.  

Organi i të hyrave publike me detyre zyrtare siguron të 
dhëna nga subjektet tjera të cilat janë të rëndësishme për 
përcaktimin e tatimit, ndërsa kanë të bëjnë me të ardhurat e 
realizuara të personave fizikë.". 
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Neni 26 
Titulli para nenit 82 ndryshon si vijon: “b) Akontacioni 

i tatimit që e përllogarit dhe paguan detyrësi”. 
 

Neni 27 
Në nenin 82 paragrafi 1 ndryshon si vijon: 
“Akontacioni i tatimit mbi të ardhura që e përllogarit 

detyrësi paguhet për të ardhurat në vijim:  
1) të ardhura nga prona dhe të drejtat nga prona të 

realizuara me dhënien me qira ose nënqira të personave 
fizikë; 

2) fitime kapitale; 
3) të ardhura të realizuara nga jashtë, të ardhura 

personale nga përfaqësi diplomatike, përkatësisht 
konsullore të shteteve të huaja, te përfaqësues dhe nëpunës 
të përfaqësive të tilla të cilat kanë imunitet diplomatik dhe 
për të cilat detyrësi tatimor vetë e përcakton dhe paguan 
tatimin, dhe të tjera të ardhura të cilat nuk konsiderohen 
për të ardhura të personave fizikë nga neni 3 pikat  1), 2), 
3), 4), 5), 6), 7) dhe 8) të këtij ligji dhe 

4) të ardhura nga shitja e prodhimeve bujqësore 
personale të personave fizikë jashtë nga vendet për shitje 
në tregjet e gjelbra.". 

 
Neni 28 

Neni 84 shlyhet.  
 

Neni 29 
Neni 85 shlyhet.  
 

Neni 30 
Neni 85-a shlyhet.  

 
Neni 31 

Neni 87 ndryshon si vijon:  
"Tatimi i përllogaritur i të ardhurave në fletëparaqitjen 

e plotësuar tatimore vjetore nga neni 68 paragrafi 3 të këtij 
ligji, konsiderohet si detyrim i përcaktuar sipas të cilit 
duhet të kryhet pagesa në afatin e përcaktuar me nenin 102 
të këtij ligji.".  
 

Neni 32 
Në nenin 88 paragrafi 2 shlyhet.  
 

Neni 33 
Neni 89 shlyhet.  
 

Neni 34 
Neni 90 ndryshon si vijon:   
"Nëse organi për të hyra publike nuk e miraton 

korrigjimin e fletëparaqitjes së plotësuar tatimore vjetore të 
dorëzuar nga detyrësi nga neni 68 i këtij ligji, tatimin mbi 
të ardhura e përcakton organi për të hyra publike me 
aktvendim.  

Aktvendimin nga paragrafi 1 i këtij neni organi për të 
hyra publike është i obliguar ta miratojë më së voni në afat 
prej 60 ditësh nga dita e pranimit të fletëparaqitjes së 
plotësuar tatimore vjetore të korrigjuar. 

Aktvendimin për përcaktimin e tatimit të detyrësve nga 
neni 31 i këtij ligji, organi për të hyra publike është i 
detyruar ta miratojë më së voni deri më 31 janar të vitit i 
cili vijon pas vitit në të cilin është parashtruar kërkesa nga 
neni 31 paragrafi 3 i këtij ligji, respektivisht më së voni 
deri në fund të muajit i cili vijon pas muajit për detyrësit që 
fillojnë me kryerjen e veprimtarisë.  

Aktvendimin për përcaktimin e tatimit për detyrësit nga 
neni 31-b të këtij ligji, organi për të hyra publike është i 
obliguar ta miratojë më së voni deri më 31 janar, në bazë të 
raportit nga neni 31 paragrafi 5 të këtij ligji, ose më së voni 
deri në fund të muajit i cili vijon pas muajit me të cilin ka 
të bëjë ndryshimi në raportin nga neni 31 paragrafi 6 të 
këtij ligji. 

Aktvendimin për akontacion të tatimit, për 
përllogaritjet nga neni 71 i këtij ligji që nuk do të 
miratohen, organi për të hyra publike detyrohet ta miratojë 
në afat prej 30 ditëve nga pranimi i përllogaritjes, në bazë 
të të dhënave zyrtare me të cilat disponon për qëllimet e 
përcaktimit të detyrimit tatimor.". 

 
Neni 35 

Neni 97 ndryshon si vijon:  
"Akontacioni i tatimit mbi të ardhurat i përcaktuar në 

përllogaritjet e aprovuara do të paguhet më së voni deri më 
datë 15 të muajit për muajin paraprak për: 

- të hyrat e realizuara nga jashtë,   
- të ardhurat personale të realizuara nga përfaqësitë 

diplomatike ose konsullore të shteteve të huaja, te 
përfaqësues dhe nëpunës në përfaqësi të tilla që kanë 
imunitet diplomatik, të cilëve tatimi nuk u përllogaritet dhe 
nuk u paguhet pas heqjes, 

-të hyrat nga prona dhe të drejtat pronësore të cilave 
akontacioni i tatimit nuk u paguhet pas refuzimit,  

- fitimet kapitale,  
-të hyrat nga shitja e prodhimeve personale bujqësore 

të personave fizikë jashtë vendeve për shitje të tregjeve të 
gjelbra dhe  

-të hyra tjera të cilave nuk u është përllogaritur dhe 
paguar tatimi pas refuzimit.  

Tatimi mbi të ardhura i realizuar në valutë të huaj 
përllogaritet në kundërvlerë në denarë sipas kursit të 
mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë 
në ditën e realizimit të të ardhurave. 

Akontacioni i tatimit mbi të ardhura i përcaktuar me 
aktvendim të organit për të hyra publike paguhet për:  

- të ardhurat e krijuara nga detyrësit e nenit 31 
paragrafi 1 dhe nenit 31-b të këtij ligji deri më datë 15 të 
muajit për muajin paraprak, 

-të hyrat nga prona dhe të drejtat pronësore deri më 
datë 15 të muajit për muajin paraprak,  

-të hyrat nga fitimet kapitale në afat prej 15 ditësh nga 
dita e dorëzimit të aktvendimit dhe  

-të hyrat e paraqitura në përllogaritjet e pamiratuara të 
nenit 71 të këtij ligji në afat prej 15 ditësh nga dita e 
dorëzimit të aktvendimit."  

 
Neni 36 

Në nenin 97-a paragrafi 1 ndryshon si vijon:  
"Akontacioni mujor i tatimit personal mbi të ardhura 

për të hyrat nga veprimtaria e pavarur paguhet në shumë 
prej një të dymbëdhjetën e tatimit të përllogaritur në 
bilancin vjetor tatimor, për vitin paraprak. 

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:   
"Detyrësi i cili fillon të kryejë veprimtari të pavarur 

akontacionet mujore të tatimit personal mbi të ardhura për 
vitin e parë i paguan në bazë prej 50% të rrogës mesatare 
neto për punëtor në Republikën e Maqedonisë të 
publikuara në janar të vitit rrjedhës sipas të dhënave të 
Entit Shtetëror për Statistikë.". 

Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 3 dhe 4. 
 

Neni 37 
Neni 102 ndryshon si vijon:  
"Detyrësi i tatimit mbi të ardhura për të hyrat e 

realizuara nga veprimtari e pavarur është i detyruar ta 
paguajë diferencën midis akontacionit të paguar dhe tatimit 
mbi të ardhura të përllogaritur në afat prej 15 ditëve nga 
dita e skadimit të afatit për dorëzimin e bilancit vjetor 
tatimor. 

Detyrësi i tatimit mbi të ardhura është i detyruar të 
paguajë detyrimin e përcaktuar të tatimit mbi të ardhurat 
nga neni 87 i këtij ligji më së voni deri 30 qershor të vitit 
rrjedhës. 
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Detyrësi i tatimit mbi të ardhura është i detyruar të 
paguajë diferencën midis detyrimit të përcaktuar për 
tatimin mbi të ardhurat nga neni 87 i këtij ligji dhe shumën 
e përcaktuar me aktvendim të organit të të hyrave publike 
nga neni 90 paragrafi 1 i këtij ligji në afat prej 15 ditëve 
nga dita e dorëzimit të aktvendimit. 

Nëse detyrësi i tatimit në formë të akontacionit ka 
paguar shumë më të madhe të tatimit sesa shuma që ai ka 
qenë i detyruar të paguajë, mundet të kërkojë nga organi i 
të hyrave publike të kthejë shumën e tepërt të paguar gjatë 
korrigjim, respektivisht konfirmimit të fletëparaqitjes së 
plotësuar tatimore vjetore. 

Organi për të hyra publike është i obliguar me kërkesë 
të detyrësit tatimor t'ia kthejë tatimin e paguar më shumë  
mbi të ardhura, detyrësit në afat prej 60 ditësh.". 

  
Neni 38 

Në nenin 144-a paragrafi 1 pika 1 ndryshon si vijon:  
"nuk parashtron përllogaritje, bilanc tatimor dhe 

kërkesë për tatimimin paushall në afatin e përcaktuar 
(nenet 31, 68 dhe 71);". 

 
Neni 39 

Në nenin 145-a në paragrafin 1 fjala "vjetor" shlyhet.  
 

Neni 40 
Në nenin 145-v në paragrafin 1 fjalët: "nenet 13 

paragrafi 4, 30-k paragrafi 8, 31 paragrafi 2, 75-b paragrafi 
4 dhe 90 paragrafët 2 dhe 3" ndryshojnë me fjalët:  "neni 
13 paragrafi 4, neni 30-k paragrafi 7, neni 75-b paragrafi 4 
dhe neni 90 paragrafët 2, 3, 4 dhe 5".  

Neni 41 
Përllogaritja dhe paraqitja e të hyrave të realizuara deri 

më 31 dhjetor 2017 për përllogaritjen e tatimit personal 
mbi të ardhura për vitin 2017 do të bëhet në përputhje me 
dispozitat e Ligjit për tatimin personal mbi të ardhura 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 
2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 
160/2007, 159/2008, 20/2009, 139/2009, 171/10, 135/11, 
166/12, 187/13, 13/14, 116/15, 129/15, 199/15 dhe 23/16). 

 
Neni 42 

Tregtari që organizon treg të gjelbër në të cilin bëhet 
tregti me shumicë dhe pakicë për shkak të përllogaritjes së 
tatimit personal mbi të ardhura për vitin 2018 është i 
detyruar të dorëzojë te organi për të hyra publike raport për 
shfrytëzuesit e vendeve të shitjes në tregjet e gjelbra më së 
voni deri më 15 janar të vitit 2018. 

 
Neni 43 

Rregullat nënligjore të parapara me këtë ligj do të 
miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji.  

 
Neni 44 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë 
të zbatohet nga 1 janari 2018.  

__________ 
3699. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ 
 

Се прогласува Законот за рестриктивни мерки, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 22 декември 2017 година. 
  

Бр. 08-4809/1   Претседател 
22 декември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
                                

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Талат Џафери, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат постапката за воведу-

вање, изменување и престанување на важење на рес-
триктивните мерки, спроведувањето, координацијата, 
евиденцијата, надзорот и други прашања кои се одне-
суваат на рестриктивните мерки.  

 
Член 2 

Рестриктивни мерки во смисла на овој закон се мер-
ките кои имаат за цел одржување на меѓународниот 
мир, безбедноста, почитувањето на човековите права и 
основните слободи и развојот на демократијата и вла-
деењето на правото кои се воведуваат, изменуваат или 
престануваат врз основа на: 

а) правно обврзувачки резолуции на Советот за без-
бедност на Обединетите нации; 

б) правни акти на Европската Унија; 
в) правни акти на други меѓународни организации 

во кои членува Република Македонија во согласност со 
меѓународното право; 

г) барање од надлежен орган на друга држава за во-
ведување, изменување или престанување на важење на 
финансиски мерки против тероризам и/или пролифера-
ција или 

д) други акти согласно со овој закон.   
   

Член 3 
Рестриктивните мерки може да се применат кон ед-

на или повеќе држави, меѓународни организации, фи-
зички лица, правни лица, групи и/или организации оп-
фатени со членот 2 од овој закон (во натамошниот 
текст: определени лица). 

 
Член 4 

Видови на рестриктивни мерки се:  
а) ембарго на стоки и услуги; 
б) ембарго на оружје; 
в) забрана за влез во Република Македонија;  
г) финансиски мерки и 
д) други мерки согласно со меѓународното право. 
 

Член 5 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
1) „Ембарго на стоки и услуги“ е целосна или де-

лумна забрана на увоз, извоз и транзит на стоки, дава-
ње услуги, трансфер на технологии и активности пов-
рзани со трговијата на стоки и услуги кои се предмет 
на забраната; 
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2) „Ембарго на оружје“ е целосна или делумна заб-
рана на трговија со оружје и воена опрема и давање на 
техничка помош и донации во финансиски средства, 
оружје и воена опрема на определените лица на кои се 
однесува забраната; 

3) „Забрана за влез“ е забрана за влез и транзитира-
ње преку територијата на Република Македонија на ли-
ца од странство на кои се однесува рестриктивната 
мерка; 

4) „Финансиски мерки“ се забрана за користење, 
пренос, конверзија, трансфер или друг вид на распола-
гање со имот, забрана на ставање на располагање на ка-
ков било имот, директно или индиректно, како и забра-
на за воспоставување или продолжување на деловен 
однос. Овие мерки се однесуваат и на: 

- имот со кој целосно или делумно, директно или 
индиректно располагаат, го користат, го имаат во соп-
ственост или го контролираат определените лица, 

- имот кој потекнува или произлегува од имот со 
кој целосно или делумно, директно или индиректно 
располагаат, го користат, го имаат во сопственост или 
го контролираат определените лица или 

- имот дополнително стекнат од страна на опреде-
лените лица по различни основи. 

5) „Имот“ се пари, фондови или други финансиски 
средства или економски ресурси, вклучително но не са-
мо инструменти за плаќање, хартии од вредност, депо-
зити, друга сопственост од секаков вид и тоа матери-
јална или нематеријална, движна или недвижна, други 
права врз предметите, побарувања, како и јавни испра-
ви и легални документи за сопственост и актива во пи-
шан или електронски облик или инструменти со кои се 
докажува правото на сопственост или интерес во так-
виот имот; 

6) „Тероризам“ е дејствие определено со Кривични-
от законик како кривични дела Неовластено прибаву-
вање и располагање со нуклеарни материи од членот 
231, Грабнување на воздухоплов, брод или неподвижна 
платформа од членот 302, Загрозување на безбедноста 
на воздушниот сообраќај од членот 303, Терористичко 
загрозување на уставниот поредок и безбедност од чле-
нот 313,  Учество во странска војска, полиција, параво-
ени или параполициски формации од членот 322-а, Те-
рористичка организација од членот 394-а, Тероризам 
од членот 394-б, Финансирање на тероризам од членот 
394-в, Злосторство против човечноста од членот 403-а, 
Меѓународен тероризам од членот 419, Загрозување 
лица под меѓународна заштита од членот 420 и Земање 
заложници од членот 421 или друго дело на тероризам 
предвидено со Кривичниот законик или друго дејствие 
сторено со намера да предизвика смрт или тешка те-
лесна повреда на граѓаните или на други лица кои не се 
вклучени во судир кој има карактер на вооружен судир 
според меѓународното право, со намера да се создаде 
чувство на несигурност или страв кај граѓаните или да 
се присили некоја држава или меѓународна организа-
ција да изврши или да се воздржи од извршување на 
определени дејствија; 

7) „Консолидирана листа“ е листа на определени 
лица кон кои се воведени финансиски мерки против те-
роризам и ширење (распространување) на оружје за 
масовно уништување и негово финансирање; 

8) „Други мерки согласно со меѓународното право“ 
се целосен или делумен прекин на дипломатските, фи-
нансиските и економските односи, на сообраќајните, 
воздушните, поштенските и други комуникации со ед-
на или повеќе држави во согласност со меѓународното 
право; 

9) „Субјекти“ се лицата кои имаат обврска да ги 
преземаат мерките и дејствијата за спречување на пере-
ње пари и финансирање на тероризам предвидени со 
Законот за спречување на перење пари и финансирање 
на тероризам и Агенцијата за катастар на недвижности. 
 

Член 6 
(1) Рестриктивните мерки се итни и се применуваат 

без одлагање. 
(2) Резолуциите на Советот за безбедност на Обеди-

нетите нации со кои се воведуваат рестриктивни мерки 
веднаш по нивното усвојување, а најдоцна во рок од 24 
часа од усвојувањето се објавуваат на интернет страна-
та на Министерство за надворешни работи и се приме-
нуваат од моментот на нивното објавување од страна 
на Министерството за надворешни работи.  

(3) Не може да се поведе постапка за граѓанска или 
кривична одговорност за спроведување на  рестриктив-
ни мерки согласно со овој закон.  

(4) За штетите кои можат да настанат со примената 
на овој закон не може да се поднесе барање за надомес-
ток на штета против Република Македонија, органите 
за спроведување на рестриктивни мерки и/или субјек-
тите. 

(5) Податоците и информациите во постапките кои 
се водат согласно со овој закон се користат согласно со 
прописите за заштита на личните податоци и за безбед-
ност на класифицирани информации. 

 
II. ВОВЕДУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ПРЕСТАНУ-

ВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ 
МЕРКИ 

 
Член 7 

(1) Владата на Република Македонија, на предлог 
на надлежните органи од членот 8 од овој закон, доне-
сува одлука за воведување, изменување и престанува-
ње на важење на рестриктивните мерки. 

(2) Со одлуката од ставот (1) на овој член се опре-
делува: 

а)  видот на рестриктивната мерка; 
б)  органот за спроведување на рестриктивната мер-

ка и/или 
в)  времетраењето на рестриктивната мерка. 
(3) Одлуката на Владата на Република Македонија 

од ставот (1) на овој член се објавува во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

(4) Определеното лице има право да поведе управен 
спор против одлуката од ставот (1) на овој член пред 
Управен суд согласно со Законот за управните спо-
рови.  

 
Член 8 

(1) Министерството за надворешни работи до Вла-
дата на Република Македонија доставува предлог за 
донесување на одлука за воведување, изменување или 
престанување на важење на рестриктивни мерки усвое-
ни од Советот на Европската Унија или правните акти 
на други меѓународни организации во кои членува Ре-
публика Македонија во согласност со меѓународното 
право. 

(2) Министерството за внатрешни работи, Агенци-
јата за разузнавање или Управата за финансиско разуз-
навање до Владата на Република Македонија доставу-
ваат предлог за донесување на одлука за воведување, 
изменување или престанување на важење на финансис-
ки мерки против тероризам и ширење (распространу-
вање) на оружје за масовно уништување и нивно фи-
нансирање (во натамошниот текст: финансиски мерки 
против тероризам и/или пролиферација). 

(3) Министерството за надворешни работи за бара-
њето од надлежен орган на друга држава, до Владата 
на Република Македонија доставува предлог за донесу-
вање на одлука за воведување, изменување или преста-
нување на важење на финансиски мерки против теро-
ризам и/или пролиферација, по добиеното мислење од 
органите од ставот (2) на овој член. 
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(4) Јавното обвинителство на Република Македо-
нија, Министерството за внатрешни работи, Агенција-
та за разузнавање или Управата за финансиско разузна-
вање до Владата на Република Македонија доставуваат 
предлог за донесување на одлука за поднесување на ба-
рање до надлежен орган на друга држава, до надлежна 
институција на Европската Унија или до Советот за 
безбедност на Обединетите нации за воведување, изме-
нување или престанување на важење на финансиски 
мерки против тероризам и пролиферација. 

 
Член 9 

(1) Предлогот од членот 8 ставовите (2), (3) и (4) од 
овој закон во прилог содржи листа на определени лица 
за кои постојат разумни основи за сомневање дека 
учествуваат или на кој било начин се поврзани со ак-
тивности на тероризам и/или пролиферација.  

(2) Листата на определени лица од ставот (1) на 
овој член содржи податоци за име и презиме на физич-
ко лице или назив на правно лице, група или организа-
ција и други податоци кои ќе овозможат нивно прециз-
но идентификување. 

 
Член 10 

(1) По барањето од членот 8 став (3) од овој закон, 
Министерство за надворешни работи постапува докол-
ку истото: 

- содржи податоци за име и презиме за физичко ли-
це или назив на правно лице, група или организација и 
други податоци кои ќе овозможат нивно прецизно 
идентификување и  

- е образложено и содржи факти кои укажуваат де-
ка за лицето, групата или организацијата постојат, од-
носно престанале да постојат разумни основи за сомне-
вање дека учествуваат или на кој било начин се поврза-
ни со активности на тероризам и/или пролиферација.  

(2) Министерството за надворешни работи го извес-
тува надлежниот орган на другата држава за постапу-
вањето по барањето од членот 8 став (3) од овој закон.  

 
Член 11 

(1) Министерството за надворешни работи врз ос-
нова на одлуката од членот 8 став (4) од овој закон из-
готвува барање за воведување, изменување или преста-
нување на финансиски мерки против тероризам и/или 
пролиферација. 

(2) Барањето од ставот (1) на овој член треба: 
- да содржи податоци за име и презиме за физичко 

лице или назив на правно лице, група или организација 
и други податоци кои ќе овозможат нивно прецизно 
идентификување и  

- да биде образложено и да содржи факти кои ука-
жуваат дека за лицето/та, групата/те или организаци-
јата/те постојат разумни основи за сомневање дека 
учествуваат или на кој било начин се поврзани со ак-
тивности на тероризам и/или пролиферација.  

(3) Министерството за надворешни работи барање-
то од ставот (1) на овој член во рок од пет дена од до-
несување на одлуката од членот 8 став (4) од овој закон 
го доставува до надлежен орган на друга држава или до 
надлежна институција на Европската Унија или до Со-
ветот за безбедност на Обединетите нации.  

 
Член 12 

(1)  Управата за финансиско разузнавање води ажу-
рирана консолидирана листа и истата ја објавува на 
својата интернет страница.  

(2) Министерот за финансии, на предлог на Управа-
та за финансиско разузнавање ја пропишува формата, 
содржината и начинот на водење на консолидираната 
листа. 

Член 13 
(1) Секое физичко и правно лице, државен орган и 

орган на единица на локалната самоуправа се должни 
при спроведувањето на воведените рестриктивни мер-
ки да соработуваат со органите за спроведување на 
рестриктивните мерки определени со одлуката на Вла-
дата на Република Македонија. 

(2) Финансиските мерки ги спроведуваат субјек-
тите.  

(3) Органите за спроведување на рестриктивни мер-
ки определени со одлуката на Владата на Република 
Македонија од членот 7 став (1) од овој закон во рок од 
три дена од спроведената рестриктивна мерка го извес-
туваат Координативното тело од членот 20 став (1) од 
овој закон за секоја спроведена рестриктивна мерка. 

 
Член 14 

(1) Управата за финансиско разузнавање изготвува 
упатства за примена и постапување по финансиските 
мерки вклучително и финансиските мерки против теро-
ризам и/или пролиферација, начинот на известување и 
соработка со субјектите. 

(2) Упатствата од ставот (1) на овој член се објаву-
ваат на интернет страната на Управата за финансиско 
разузнавање. 

 
Член 15 

(1) При спроведување на финансиска мерка опреде-
леното лице има право да поднесе барање до надлеж-
ниот суд заради одобрување на користење на дел од 
имотот, кој е неопходен за: 

- подмирување на основните трошоци на живот,  
- трошоци за породување, за смртен случај, наем-

нина, хипотека и други основни трошоци на определе-
ното лице и другите членови на неговото семејство, 

- лекови и лекување на определеното лице или на 
член на неговото семејство, 

- плаќање на обврски спрема државата (даноци, 
такси, осигурување и др), 

- подмирување на трошоци за редовно одржување 
на замрзнатиот имот и трошоци за правна помош. 

(2) Надлежниот суд во рок од пет дена од добива-
њето на барањето од ставот (1) на овој член донесува 
решение за одобрување на барањето и ги утврдува ус-
ловите за делумното користење на имотот или за одби-
вање на барањето. 

(3) Решението од ставот (2) на овој член надлежни-
от суд го доставува до определеното лице од ставот (1) 
на овој член и до субјектот, во рок од три дена од денот 
на неговото донесување. 

(4) Против решението од ставот (2) на овој член, 
определеното лице во рок од 48 часа од приемот на ис-
тото има право на жалба пред надлежен суд. 

(5) Жалбата од ставот (4) на овој член не го одло-
жува извршувањето на решението. 

 
Член 16 

Совесни трети (bona fide) лица може да поднесат 
барање за обезбедување на самостојни права врз имо-
тот предмет на финансиските мерки пред надлежниот 
суд во рок од шест месеци од објавувањето на одлуката 
на Владата на Република Македонија од членот 7 став 
(1) од овој закон во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
Член 17 

(1) Во случај кога основот за воведување на финан-
сиската мерка против тероризам и/или пролиферација 
престанал да важи, надлежните органи од членот 8 ста-
вови (1), (2), (3) и (4) од овој закон доставуваат предлог 
до Владата на Република Македонија за донесување на 
одлука за престанување на важење на мерката, најдоц-
на во рок од 24 часа од сознавањето за престанувањето 
на основот за нејзино воведување. 
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(2) Во случај кога основот за воведување на финан-
сиската мерка против тероризам и/или пролиферација 
престанал да важи, определеното лице може да достави 
барање до Владата на Република Македонија за преста-
нување на важење на воведената финансиска мерка 
против тероризам и/или пролиферација, најдоцна во 
рок од 30 дена од сознавањето за престанувањето на 
основот за нејзино воведување.  

(3) Врз основа на предлогот од ставот (1) и барање-
то од ставот (2) на овој член, Владата на Република 
Македонија донесува одлука за престанување на важе-
ње на финансиската мерка против тероризам и/или 
пролиферација. 

(4) Субјектите се должни да преземат дејствија за 
да ја прекинат примената на финансиската мерка про-
тив тероризам и/или пролиферација по објавувањето на 
oдлуката на Владата на Република Македонија од ста-
вот (3) на овој член во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Член 18 

Органите за спроведување на рестриктивните мер-
ки за примената или за прекинот на примената на рес-
триктивната мерка се должни во рок од три дена да го 
известат Координативното тело од членот 20 став (1) 
од овој закон. 

 
Член 19 

Со имотот опфатен со финансиска мерка управува 
Агенцијата за управување со одземен имот согласно со 
закон. 

 
Координација и следење на спроведувањето 

на рестриктивните мерки 
     

Член 20 
(1) За координација и следење на спроведувањето 

на рестриктивните мерки, Владата на Република Маке-
донија на предлог од Министерството за надворешни 
работи формира Координативно тело, за период од че-
тири години. 

(2) Координативното тело од ставот (1) на овој член 
се состои од претседател кој е раководно лице од Ми-
нистерството за надворешни работи и по еден член од 
редот на раководни лица  од Јавното обвинителство на 
Република Македонија, Министерството за надвореш-
ни работи, Министерството за одбрана, Министерство-
то за внатрешни работи, Министерството за економија, 
Министерството за финансии, Агенцијата за разузна-
вање, Царинската управа, Агенцијата за управување со 
одземен имот и Управата за финансиско разузнавање. 

(3) Координативното тело од ставот (1) на овој член 
донесува Деловник за начинот на своето работење.  

(4) Стручно - административните работи за Коорди-
нативното тело ги врши Министерството за надвореш-
ни работи.  

 
Евиденција 

 
Член 21 

(1) Министерството за надворешни работи води ре-
гистар за воведени рестриктивни мерки. 

(2) Управата за финансиско разузнавање води еви-
денција за спроведени финансиски мерки вклучително 
и финансиски мерки против тeроризам и пролифера-
ција. 

(3) Формата, содржината и начинот на водење на 
регистарот од ставот (1) на овој член ја пропишува ми-
нистерот за надворешни работи, а формата и содржи-
ната на евиденцијата од ставот (2) на овој член ја про-
пишува министерот за финансии.  

Надзор 
 

Член 22 
(1) Надзорот над спроведувањето на рестриктивни-

те мерки го врши Координативното тело. 
(2)  Надзорот над спроведувањето на финансиските 

мерки против тероризам и/или пролиферација над суб-
јектите го вршат органите определени за надзор со За-
конот за спречување на перење пари и финансирање на 
тероризам. 

 
III. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 23 

(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на правно ли-
це доколку при спроведувањето на рестриктивните 
мерки: 

- не ја спроведе воведената рестриктивна мерка и не 
соработува со органите за спроведување на рестрик-
тивни мерки или не го извести Координативното тело 
согласно со членот 13 став 1 од овој закон и 

- не ја прекине примената на рестриктивната мерка 
согласно со членот 17 од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 
правното лице ќе му се изрече за прекршок и на одго-
ворното лице во правното лице за дејствијата од ставот 
(1) на овој член. 

(3) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност на средниот курс на Народната 
банка на Република Македонија на денот на исплата ќе 
се изрече за прекршок на физичко лице за дејствијата 
од ставот (1) на овој член. 

 
Член 24 

Одмерувањето на висината на глобата на правно 
лице и трговец поединец се врши согласно со Законот 
за прекршоците. 

 
Член 25 

Прекршочната постапка ја води и прекршочната 
санкција ја изрекува надлежниот суд.  

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 26 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 
донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Член 27 

Координативното тело од членот 20 од овој закон 
ќе се формира во рок од три месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон.  

 
Член 28 

Постапките започнати до денот на започнувањето 
на примената на овој закон ќе завршат согласно со За-
конот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен 
весник на Република Македонија“ број 36/11). 

 
Член 29 

Со денот на започнувањето на примената на овој 
закон, престанува да важи Законот за меѓународни рес-
триктивни мерки („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 36/11). 

 
Член 30 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 
2018 година. 
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L I GJ 
PËR MASA RESTRIKTIVE 

 
I. DISPOZITA THEMELORE 

 
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohen procedura për vendosje, 
ndryshim dhe ndërprerje të vlefshmërisë të masave 
restriktive, zbatimi, koordinimi, evidenca, mbikëqyrja dhe 
çështje tjera të cilat kanë të bëjnë me masat restriktive.  

 
Neni 2 

Masa restriktive në kuptim të këtij ligji janë masat të 
cilat kanë për qëllim ruajten e paqes ndërkombëtare, 
sigurisë, respektimit të të drejtave të njeriut dhe lirive 
themelore dhe zhvillimin e demokracisë dhe sundimin e të 
drejtës, të cilat vendosen, ndryshohen ose ndërpriten në 
bazë të: 

a) rezolutave juridikisht të obligueshme të Këshillit për 
Siguri të Kombeve të Bashkuara;  

b) akteve juridike të Bashkimit Evropian;  
v) akteve juridike të organizatave tjera ndërkombëtare 

në të cilat është anëtare Republika e Maqedonisë në pajtim 
me të drejtën ndërkombëtare; 

g) kërkesës nga organ kompetent i shtetit tjetër për 
vendosje, ndryshim ose ndërprerje të vlefshmërisë së 
masave financiare kundër terrorizmit dhe/ose proliferimit 
ose 

d) akteve tjera në pajtim me këtë ligj.   
 

Neni 3 
Masat restriktive mund të zbatohen ndaj një ose më 

shumë shteteve, organizatave ndërkombëtare, personave 
fizikë, personave juridikë, grupeve dhe/ose organizatave të 
përfshira me nenin 2 të këtij ligji (në tekstin e mëtejmë: 
persona të caktuar). 

 
Neni 4 

Lloje të masave restriktive janë:  
a) embargo e mallrave dhe shërbimeve;  
b) embargo e armëve; 
v) ndalimi për hyrje në Republikën e Maqedonisë;  
g) masa financiare dhe  
d) masa tjera në pajtim me të drejtën ndërkombëtare. 
 

Neni 5 
Shprehje të caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë 

këtë domethënie: 
1) "Embargo e mallrave dhe shërbimeve" është ndalimi 

i plotë ose i pjesërishtëm i importit, eksportit dhe 
transitimit të mallrave, dhënia e shërbimeve, transferi i 
teknologjive dhe aktivitete të lidhura me tregtinë me mallra 
dhe shërbime të cilat janë lëndë e ndalimit; 

2) "Embargo e armëve" është ndalimi i plotë ose i 
pjesërishtëm i tregtisë me armë dhe pajisje ushtarake dhe 
dhënia e ndihmës teknike dhe donacioneve në mjete 
financiare, armë dhe pajisje ushtarake personave të caktuar 
me të cilët ka të bëjë ndalimi; 

3) "Ndalim për hyrje" është ndalimi për hyrje dhe 
transitim nëpërmjet territorit të Republikës së Maqedonisë i 
personave nga jashtë me të cilët ka të bëjë masa restriktive; 

4) "Masa financiare" janë ndalimi për shfrytëzim, 
bartje, konversion, transfer ose lloj tjetër i disponimit me 
pronën, ndalimi i vënies në disponim të çfarëdo qoftë 
prone, drejtpërdrejt ose tërthorazi, si dhe ndalimi për 
vendosje ose vazhdim të marrëdhënies afariste. Këto masa 
kanë të bëjnë edhe me: 

- pronë me të cilën plotësisht ose pjesërisht, në mënyrë 
të drejtpërdrejtë ose të tërthortë disponojnë, e shfrytëzojnë, 
e kanë në pronësi ose e kontrollojnë personat e caktuar, 

- pronë e cila rrjedh ose del nga prona me të cilën 
plotësisht ose pjesërisht, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të 
tërthortë disponojnë, e shfrytëzojnë, e kanë në pronësi ose 
e kontrollojnë personat e caktuar ose 

- pronë në mënyrë plotësuese e fituar nga ana e 
personave të caktuar në baza të ndryshme. 

5) "Pronë" janë para, fonde ose mjete tjera financiare 
ose resurse ekonomike, duke përfshirë por jo vetëm 
instrumente për pagesë, letra me vlerë, depozita, pronë 
tjetër nga çfarëdo qoftë lloji edhe atë materiale ose 
jomateriale, të tundshme ose të patundshme, të drejta tjera 
mbi lëndët, kërkesat, si dhe dokumente publike dhe 
dokumente legale për pronësi dhe aktivë në formë të 
shkruar ose elektronike ose instrumente me të cilat 
dëshmohet e drejta e pronësisë ose interesi në pronën e 
tillë; 

6) "Terrorizëm" është veprim i caktuar me Kodin penal 
si vepra penale Sigurim i paautorizuar dhe disponim me 
materie nukleare nga neni 231, Rrëmbim i mjetit fluturues, 
anijes ose platformës së palëvizshme nga neni 302, 
Rrezikim i sigurisë së komunikacionit ajror nga neni 303, 
Rrezikim terrorist i rendit kushtetues dhe sigurisë nga neni 
313, Pjesëmarrje në ushtri të huaj, polici, formacione 
paraushtarake dhe parapolicore nga neni 322-a, Organizatë 
terroriste nga neni 394-a, Terrorizëm nga neni 394-b, 
Financim i terrorizmit nga neni 394-v, Krim kundër 
njerëzimit nga neni 403-a, Terrorizëm ndërkombëtar nga 
neni 419,  Rrezikim i personave nën mbrojtje 
ndërkombëtare nga neni 420 dhe Marrje e pengjeve nga 
neni 421 ose vepër tjetër të terrorizmit të paraparë me 
Kodin penal ose veprim tjetër të bërë me qëllim që të 
shkaktojë vdekje ose lëndim të rëndë trupor të qytetarëve 
ose të personave të tjerë të cilët nuk janë përfshirë në 
konflikt i cili ka karakter të konfliktit të armatosur sipas të 
drejtës ndërkombëtare, me qëllim që të krijohet ndjenjë e 
pasigurisë ose frikës te qytetarët ose të detyrohet ndonjë 
shtet ose organizatë ndërkombëtare të bëjë ose të 
përmbahet nga kryerja e veprimeve të caktuara; 

7) "Listë e konsoliduar" është listë e personave të 
caktuar ndaj të cilëve janë vendosur masa financiare 
kundër terrorizmit dhe përhapjes (shpërndarjes) së armës 
për shkatërrim masiv dhe financim të tij; 

8) "Masa tjera në pajtim me të drejtën ndërkombëtare" 
janë ndërprerje plotësisht ose pjesërisht e marrëdhënieve 
diplomatike, financiare dhe ekonomike, të komunikacionit 
të trafikut, ajror, postar dhe komunikacioneve tjera me një 
ose më shumë shtete në pajtim me të drejtën 
ndërkombëtare;  

9) "Subjekte" janë personat të cilët kanë për obligim t'i 
ndërmarrin masat dhe veprimet për parandalim të larjes së 
parave dhe financimit të terrorizmit të parapara me Ligjin 
për parandalimin e larjes së parave dhe financimin e 
terrorizmit dhe Agjencia për Kadastër të Patundshmërive.  

 
Neni 6 

(1) Masat restriktive janë urgjente dhe zbatohen pa 
prolongim. 

(2) Rezolutat e Këshillit për Siguri të Kombeve të 
Bashkuara me të cilat vendosen masat restriktive 
menjëherë pas miratimit të tyre, ndërsa më së voni në afat 
prej 24 orësh nga miratimi shpallen në internet faqen e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe zbatohen nga momenti 
i shpalljes së tyre nga ana e Ministrisë së Punëve të 
Jashtme.  

(3) Nuk mund të ngrihet procedurë për përgjegjësi 
civile ose penale për zbatim të masave restriktive në pajtim 
me këtë ligj.  

(4) Për dëmet të cilat mund të krijohen me zbatimin e 
këtij ligji nuk mund të parashtrohet kërkesë për kompensim 
të dëmit kundër Republikës së Maqedonisë, organeve për 
zbatim të masave restriktive dhe/ose subjekteve. 
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(5) Të dhënat dhe informatat në procedurat të cilat 
mbahen në pajtim me këtë ligj shfrytëzohen në pajtim me 
rregullat për mbrojtje të të dhënave personale dhe për 
siguri të informatave të klasifikuara. 

 
II. VENDOSJA, NDRYSHIMI DHE NDËRPRERJA 
E VLEFSHMËRISË SË MASAVE RESTRIKTIVE 
 

Neni 7 
(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim 

të organeve kompetente nga neni 8 të këtij ligji, miraton 
vendim për vendosje, ndryshim dhe ndërprerje të 
vlefshmërisë së masave restriktive. 

(2) Me vendimin nga paragrafi (1) të këtij neni 
caktohet: 

a) lloji i masës restriktive;  
b) organi për zbatim të masës restriktive dhe/ose 
v) kohëzgjatja e masës restriktive. 
(3) Vendimi i Qeverisë së Republikës të Maqedonisë 

nga paragrafi (1) i këtij neni shpallet në "Gazetën Zyrtare 
të Republikës së Maqedonisë". 

(4) Personi i caktuar ka të drejtë të ngrejë kontest 
administrativ kundër vendimit të paragrafi (1) të këtij neni 
para Gjykatës Administrative në pajtim me Ligjin për 
konteste administrative.  

Neni 8 
(1) Ministria e Punëve të Jashtme te Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë dorëzon propozim për miratim 
të vendimit për vendosje, ndryshim ose ndërprerje të 
vlefshmërisë së masave restriktive të miratuara nga 
Këshilli i Bashkimit Evropian ose aktet juridike të 
organizatave tjera ndërkombëtare në të cilat anëtare është 
Republika e Maqedonisë në pajtim me të drejtën 
ndërkombëtare. 

(2) Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencia për 
Zbulim ose Drejtoria për Zbulim Financiar te Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë dorëzojnë propozim për 
miratimin e vendimit për vendosje, ndryshim ose 
ndërprerje të vlefshmërisë së masave financiare kundër 
terrorizmit dhe përhapjes (shpërndarjes) të armës për 
shkatërrim masiv dhe financim të tyre (në tekstin e 
mëtejmë: masa financiare kundër terrorizmit dhe/ose 
proliferimit). 

(3) Ministria e Punëve të Jashtme për kërkesën nga 
organi kompetent të shtetit tjetër, te Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë dorëzon propozim për miratim të vendimit 
për vendosje, ndryshim ose ndërprerje të vlefshmërisë së 
masave financiare kundër terrorizmit dhe/ose proliferimit, 
pas mendimit të marrë nga organet nga paragrafi (2) të 
këtij neni. 

(4) Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë, 
Ministria e Punëve të Jashtme, Agjencia për Zbulim ose 
Drejtoria për Zbulim Financiar te Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë dorëzojnë propozim për miratim të vendimit 
për parashtrim të kërkesës te organi kompetent i shtetit 
tjetër, te institucioni kompetent i Bashkimit Evropian ose te 
Këshilli për Siguri i Kombeve të Bashkuara për vendosje, 
ndryshim ose ndërprerje të vlefshmërisë së masave 
financiare kundër terrorizmit dhe proliferimit. 

 
Neni 9 

(1) Propozimi nga neni 8 paragrafët (2), (3) dhe (4) të 
këtij ligji në shtojcë përmban listë të personave të caktuar 
për të cilët ekzistojnë baza të arsyeshme për dyshim se 
marrin pjesë ose në cilëndo mënyrë janë të lidhur me 
aktivitete të terrorizmit dhe/ose proliferimit.  

(2) Lista e personave të caktuar nga paragrafi (1) të 
këtij neni përmban të dhëna për emër dhe mbiemër të 
personit fizik ose emërtim të personit juridik, grupit ose 
organizatës dhe të dhëna tjera të cilat do të mundësojnë 
identifikim të tyre të saktë. 

Neni 10 
(1) Për kërkesën nga neni 8 paragrafi (3) të këtij ligji 

Ministria e Punëve të Jashtme vepron nëse ajo: 
- përmban të dhëna për emrin dhe mbiemrin e personi 

fizik ose emrin e personit juridik, grupit ose organizatës 
dhe të dhëna tjera të cilat do të mundësojnë identifikim të 
tyre të saktë dhe  

- është e arsyetuar dhe përmban fakte të cilat sugjerojnë 
se personi, grupi ose organizata ekzistojnë, përkatësisht 
kanë pushuar së ekzistuari baza të arsyeshme për dyshim se 
marrin pjesë ose në cilën do mënyrë janë të lidhura me 
aktivitete të terrorizmit dhe/ose proliferimit.  

(2) Ministria e Punëve të Jashtme e njofton organin 
kompetent të shtetit tjetër për veprimin për kërkesën nga 
neni 8 paragrafi (3) të këtij ligji.  

 
Neni 11 

(1) Ministria e Punëve të Jashtme në bazë të vendimit 
nga neni 8 paragrafi (4) të këtij ligji përpilon kërkesë për 
vendosje, ndryshim ose pushim të masave financiare 
kundër terrorizmit dhe/ose proliferimit.  

(2) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni duhet: 
- të përmbajë të dhëna për emrin dhe mbiemrin e 

personit fizik ose emrin e personit juridik, grupit ose 
organizatës dhe të dhëna tjera të cilat do të mundësojnë 
identifikim të tyre të saktë dhe  

- të jetë e arsyetuar dhe të përmbajë fakte të cilat 
sugjerojnë se për personin/at,  grupin/et ose organizatën/at 
ekzistojnë baza të arsyeshme për dyshim se marrin pjesë 
ose në cilën do mënyrë janë të lidhura me aktivitete të 
terrorizmit dhe/ose proliferimit.  

(3) Ministria e Punëve të Jashtme kërkesën nga 
paragrafi (1) i këtij neni në afat prej pesë ditësh nga 
miratimi i vendimit nga neni 8 paragrafi (4) të këtij ligji e 
dorëzon te organi kompetent i shtetit tjetër ose te 
institucioni kompetent i Bashkëpunimit Evropian ose te 
Këshilli për Siguri i Kombeve të Bashkuara.  

 
Neni 12 

(1) Drejtoria për Zbulim Financiar mban listë të 
azhurnuar të konsoliduar dhe e shpall atë në internet faqen 
e vet.  

(2) Ministri i Financave, në propozim të Drejtorisë për 
Zbulim Financiar e përcakton formën, përmbajtjen dhe 
mënyrën e mbajtjes së listës së konsoliduar. 

 
Neni 13 

(1) Çdo person fizik dhe juridik, organ shtetëror dhe 
organ i njësisë së vetëqeverisjes lokale janë të obliguar 
gjatë zbatimit të masave të vendosura restriktive të 
bashkëpunojnë me organet për zbatim të masave restriktive 
të caktuara me vendim të Qeverisë së Republikës të 
Maqedonisë. 

(2) Masat financiare i zbatojnë subjektet.  
(3) Organet për zbatim të masave restriktive të caktuara 

me vendimin e Qeverisë së Republikës të Maqedonisë nga 
neni 7 paragrafi (1) të këtij ligji në afat prej tri ditësh nga 
zbatimi i masave restriktive e njoftojnë Trupin Koordinues 
nga neni 20 paragrafi (1) të këtij ligji për çdo masë të 
zbatuar restriktive. 

 
Neni 14 

(1) Drejtoria për Zbulim Financiar përpilon udhëzime 
për zbatim dhe veprim për masat financiare duke përfshirë 
edhe masat financiare kundër terrorizmit dhe/ose 
proliferimit, mënyrës së njoftimit dhe bashkëpunimit me 
subjektet. 

(2) Udhëzimet nga paragrafi (1) i këtij neni shpallen në 
internet faqen e Drejtorisë për Zbulim Financiar. 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 19 

 
 

Neni 15 
(1) Gjatë zbatimit të masave financiare personi i 

caktuar ka të drejtë të parashtrojë kërkesë te gjykata 
kompetente për lejim të shfrytëzimit të një pjese të pronës, 
e cila është e domosdoshme për: 

-përmbushjen e shpenzimeve themelore për jetesë,  
-shpenzime për lindje, për rast të vdekjes, qira, 

hipotekë dhe shpenzime tjera themelore të personit të 
caktuar dhe anëtarët të tjerë të familjes së tij, 

-barna dhe mjekim të personit të caktuar ose të anëtarit 
të familjes së tij, 

-pagesë e obligimeve ndaj shtetit (tatime, taksa, sigurim 
dhe të tjera), 

-përmbushje e shpenzimeve për mirëmbajtje të rregullt 
të pronës së ngrirë dhe shpenzime për ndihmë juridike. 

(2) Gjykata kompetente në afat prej pesë ditësh nga 
marrja e kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni miraton 
aktvendim për miratimin e kërkesës dhe i përcakton 
kushtet për shfrytëzim të pjesshëm të pronës ose për 
refuzim të kërkesës. 

(3) Aktvendimin nga paragrafi (2) i këtij neni gjykata 
kompetente e dorëzon te personi i caktuar nga paragrafi (1) 
i këtij neni dhe te subjekti, në afat prej tri ditësh nga dita e 
miratimit të tij. 

(4) Kundër aktvendimit nga paragrafi (2) i këtij neni, 
personi i caktuar në afat prej 48 orësh nga pranimi i të saj 
ka të drejtë ankese në gjykatën kompetente. 

(5) Ankesa nga paragrafi (4) i këtij neni nuk e 
prolongon zbatimin e aktvendimit. 

 
Neni 16 

Persona të tretë të vetëdijshëm (bona fide) mund të 
parashtrojnë kërkesë për sigurim të të drejtave të pavarura 
mbi pronën lëndë e masave financiare para gjykatës 
kompetente në afat prej gjashtë muajsh nga shpallja e 
vendimit të Qeverisë së Republikës të Maqedonisë nga 
neni 7 paragrafi (1) të këtij ligji në "Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë". 

 
Neni 17 

(1) Në rast kur baza për vendosje të masave financiare 
kundër terrorizmit dhe/ose proliferimit është shfuqizuar, 
organet kompetente nga neni 8 paragrafët  (1), (2), (3) dhe 
(4) të këtij ligji dorëzojnë propozim te Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë për miratim të vendimit për 
pushim të vlefshmërisë së masës, më së voni në afat prej 
24 orësh nga kuptimi për pushim të bazës për vendosjen e 
saj. 

(2) Në rast kur baza për vendosje të masës financiare 
kundër terrorizmit dhe/ose proliferimi është shfuqizuar, 
personi i caktuar mund të parashtrojë kërkesë te Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë për shfuqizim të masës së 
vendosur financiare kundër terrorizmit dhe/ose 
proliferimit, më së voni në afat prej 30 ditësh nga kuptimi 
për pushimin e bazës për vendosjen e saj.  

(3) Në bazë të propozimit nga paragrafi (1) dhe 
kërkesës nga paragrafi (2) të këtij neni, Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë miraton vendim për pushim të 
vlefshmërisë së masës financiare kundër terrorizmit 
dhe/ose proliferimit.  

(4) Subjektet janë të obliguara të ndërmarrin veprime 
që ta ndërprejnë zbatimin e masave financiare kundër 
terrorizmit dhe/ose proliferimit pas shpalljes së vendimit të 
Qeverisë së Republikës të Maqedonisë nga paragrafi (3) i 
këtij neni në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë".     

 
Neni 18 

Organet për zbatimin e masave restriktive për zbatimin 
ose për pushimin e zbatimit të masës restriktive janë të 
obliguara në afat prej tri ditësh ta njoftojnë Trupin 
Koordinues nga neni 20 paragrafi (1) të këtij ligji.  

Neni 19 
Me pronën e përfshirë me masën financiare menaxhon 

Agjencia për Menaxhim me Pronë të Konfiskuar në pajtim 
me ligj. 

 
Koordinimi dhe përcjellja e zbatimit 

të masave restriktive 
 

Neni 20 
(1) Për koordinim dhe përcjellje të zbatimit të masave 

restriktive, Qeveria e Republikës së Maqedonisë me 
propozim të Ministrisë së Punëve të Jashtme formon Trup 
Koordinues, për periudhë prej katër vitesh. 

(2) Trupi koordinues nga paragrafi (1) i këtij neni 
përbëhet nga kryetari i cili është person udhëheqës nga 
Ministria e Punëve të Jashtme dhe nga një anëtar nga 
radhët e personave përgjegjës të Prokurorisë Publike të 
Republikës së Maqedonisë, Ministrisë së Punëve të 
Jashtme, Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së 
Financave, Agjencisë për Zbulim, Drejtorisë Doganore, 
Agjencisë për Menaxhim me Pronë të Konfiskuar dhe 
Drejtorisë për Zbulim Financiar. 

(3) Trupi Koordinues nga paragrafi (1) i këtij neni 
miraton Rregullore për mënyrën e punës së saj.  

(4) Punët profesionale-administrative për Trupin 
Koordinues i kryen Ministria e Punëve të Jashtme.   

 
Evidenca 

 
Neni 21 

(1) Ministria e Punëve të Jashtme mban regjistër për 
masa të vendosura restriktive. 

(2) Drejtoria për Kundërzbulim Financiar mban 
evidencë për masa të zbatuara financiare duke përfshirë 
edhe masa financiare kundër terrorizmit dhe  proliferimit. 

(3) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së 
regjistrit nga paragrafi (1) i këtij neni e përcakton ministri i 
punëve të jashtme, ndërsa formën dhe përmbajtjen e 
evidencës nga paragrafi (2) i këtij neni i përcakton ministri 
i Financave.  

 
Mbikëqyrja 

 
Neni 22 

(1) Mbikëqyrjen mbi zbatimin e masave restriktive e 
bën Trupi Koordinues. 

(2) Mbikëqyrjen mbi zbatimin e masave financiare 
kundër terrorizmit dhe/ose proliferimit mbi subjektet e 
bëjnë organet e caktuara për mbikëqyrje me Ligjin për 
parandalim të larjes së parave dhe financim të terrorizmit. 

 
III. DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE 

 
Neni 23 

(1) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me 
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik 
nëse gjatë zbatimit të masave restriktive: 

- nuk e zbaton masën e vendosur restriktive dhe nuk 
bashkëpunon me organet për zbatim të masave restriktive 
ose nuk e njofton Trupin Koordinues në pajtim me nenin 
13 paragrafin 1 të këtij ligji dhe 

-nuk e ndërpret zbatimin e masës restriktive në pajtim 
me nenin 17 të këtij ligji; 

(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për 
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje edhe 
personit përgjegjës te personi juridik për veprimet nga 
paragrafi (1) të këtij neni. 
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(3) Gjobë në shumë prej 1.000 deri në 2.000 euro në 
kundërvlerë me denarë në kursin e mesëm të Bankës 
Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës 
do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik për 
veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni. 

 
Neni 24 

Matja e lartësisë së gjobës së personit juridik dhe 
tregtar individual bëhet në pajtim me Ligjin për 
kundërvajtje.   
 

Neni 25 
Procedurën e kundërvajtjes e mban dhe sanksionin e 

kundërvajtjes e shqipton gjykata kompetente.   
 
IV. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 
 

Neni 26 
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të 

miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes së fuqi 
të këtij ligji. 

Neni 27 
Trupi Koordinues nga neni 20 i këtij ligji do të 

formohet në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji.  

 
Neni 28 

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit 
të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin për 
masa ndërkombëtare restriktive ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 36/11). 

Neni 29 
Me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, shfuqizohet 

Ligji për masa restriktive ndërkombëtare ("Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë" numër 36/11). 

 
Neni 30 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do 
të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2018.  

__________ 
3700. 

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбра-
на („Службен весник на Република Македонија” брoj 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 
215/15), Собранието на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 22 декември 2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА 
УНИЈА, „АЛТЕА“  ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

 
1. За учество во мировната операција на Европската 

Унија, „Алтеа“ во Босна и Херцеговина, се испраќа 
припадник на Армијата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Армијата), доктор во Тимот на 
доктори за Role 1 Medical Facilities, во Кампот Бутмир, 
во Сараево. 

2. Припадникот на Армијата од точка 1 од оваа од-
лука, се испраќа за период од декември 2017 до јуни 
2018 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, плати, на-
доместоци на плати и логистичките трошоци на при-
падникот на Армијата, ги обезбедува Министерството 
за одбрана. 

4. Подготовките и организацијата за учество во ми-
ровната операција, ги врши Министерството за од-
брана. 

5. По завршување на учеството во мировната опера-
ција, Владата на Република Македонија поднесува из-
вештај пред Собранието на Република Македонија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-4802/1 Претседател на Собранието 

22 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 
3701. 

Врз основа на членот 153 од Изборниот законик  
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/2006, 136/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 
67/17 и 125/17) и членот 17 од Деловникот на 
Собранието на Република Македонија, Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 22 
декември 2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА 
ПРАТЕНИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. Се верифицира мандатот на пратениците: 
- Далибор Богдановски и  
- Самка Ибраимоски. 
 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-4793/1 Претседател на Собранието 

22 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 
3702. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, а во врска со членот 31 став 5 од 
Законот за управување со кризи („Службен весник на 
Република Македонија“ брoj 29/2005, 36/11, 41/14, 
104/15 и 39/16), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 22 декември 2017 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУ-
ВАЊЕ НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПО-
СТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА ЗАРАДИ ЗГО-
ЛЕМЕН ОБЕМ НА ВЛЕЗ И ТРАНЗИТИРАЊЕ НА 
МИГРАНТИ НИЗ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за изменување на Одлуката за одобру-

вање на продолжување на рокот за постоење на кризна 
состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање 
на мигранти низ територијата на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ број 
162/15, 59/16, 189/16 и 80/17), во членот 1 зборовите: 
„до 31 декември 2017 година“ се заменуваат со зборо-
вите: „ до 30 јуни 2018 година“. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-4795/1 Претседател на Собранието 

22 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 
3703. 

Врз основа на членот 40 став (1) од Законот за јав-
ното обвинителство („Службен весник на Република 
Македонија“ број 150/2007 и 111/2008), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 де-
кември 2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За Јавен обвинител на Република Македонија се 

именува Љубомир Јовески, член на Советот на јавните 
обвинители на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Број 08 - 4839/1 Претседател на Собранието 

 25 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 
3704. 

Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 13 од Уста-
вот на Република Македонија и членот 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија" број 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10, 
51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 де-
кември 2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ВЛАДАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За членови на Владата на Република Македонија, 

се избираат: 
- д-р Венко Филипче, за министер кој ќе раководи 

со Министерството за  здравство и 
- Аксел Ахмедовски, за министер без ресор.  
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Број 08 - 4844/1                                                                Претседател на Собранието 

 25 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 
3705. 

Врз основа на членот 48 став 1 од Законот за орга-
низација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
58/2000, 44/2002, 82/2008,167/10 и 51/11), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 25 
декември 2017 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА МИ-
НИСТЕРОТ КОЈ РАКОВОДИ СО МИНИСТЕР-
СТВОТО  ЗА  ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  ШУМАРСТВО 

И ВОДОСТОПАНСТВО 
 
1. Се разрешува Власте Димковиќ од функцијата за-

меник на министерот кој раководи со Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Број 08 - 4845/1   Претседател на Собранието 
25 декември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 
__________ 

3706. 
Врз основа на членот 48 став 1 од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 и 51/11), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 25 
декември 2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИЦИ МИНИСТРИ 
 
1. За заменици на министри во соодветните минис-

терства, се именувани: 
-  Благе Цветковиќ, за заменик на министерот кој 

раководи со Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство и 

- Арбер Адеми, за заменик на министерот кој рако-
води со Министерството за образование и наука. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Број 08 - 4846/1   Претседател на Собранието 
25 декември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 
__________ 

3707. 
Врз основа на членот 16 став (2) а во врска со чле-

новите 17 став (2) точка 3) и 19 став (2) од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија" број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на  25 
декември 2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА РЕГУЛАТОРНА-
ТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од функцијата член на Регулаторната комисија 

за енергетика на Република Македонија се разрешува 
м-р Дејан Бошковски. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08 - 4847/1 Претседател на Собранието 

25 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 
3708. 

Врз основа на членот 16 став (2) од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија" 
број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на  25 де-
кември 2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕГУЛАТОРНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За член на Регулаторната комисија за енергетика 

на Република Македонија се именува  Панче Орцев. 
2. Со именувањето на Панче Орцев за  член на Ре-

гулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија и престанува функцијата член на Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија 
на Елена Маркова Велинова.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08 - 4848/1 Претседател на Собранието 

25 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 
3709. 

Врз основа на членот 154 став (8) алинеја 1 и став 
(9) од Законот за правда за децата („Службен весник на 
Република Македонија“ број 148/13), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 
декември 2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ НА ЧЛЕНОВИ 
НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА 

ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО 
 

I. На Џулијана Мишевска и престaнува мандатот на 
член на Државниот совет за превенција на детско 
престапништво. 

II. На Лилјана Јаковчевска и престaнува мандатот 
на член на Државниот совет за превенција на детско 
престапништво. 

III. На Тања Богатинова и престaнува мандатот на 
член на Државниот совет за превенција на детско 
престапништво. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-4849/1 Претседател на Собранието 

25 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

3710. 
Врз основа на членот 5 од Одлуката за одбележу-

вање јубилејни годишнини на значајни настани и ис-
такнати личности во Република Македонија (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 24/98, 
4/2003 и 149/2009), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 15 декември 2017 
година донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЈУБИЛЕЈНИ ГОДИШНИНИ 
НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧ-
НОСТИ  ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018  

ГОДИНА 
 

Член 1 
Со Програмата за одбележување јубилејни годиш-

нини на значајни настани и истакнати личности за 2018 
година (во натамошниот текст: Програма) се определу-
ваат годишнините на значајни настани и истакнати 
личности од посебно значење за државно-правниот 
развој на Република Македонија, афирмацијата на неј-
зиното историско и културно наследство и негување на 
општоцивилизациските вредности и државните празни-
ци на Република Македонија утврдени со закон, коиш-
то ќе се одбележуваат во 2018 година. 

 
Член 2 

Во 2018 година ќе се одбележат следниве јубилејни 
годишнини на значајни настани и истакнати личности: 

1. 550 години од смртта на Ѓерѓ Кастриоти - Скен-
дербег 

Носители: Институт за духовно и културно наслед-
ство на Албанците 

2. 200 години од раѓањето на Јордан Хаџи Констан-
тинов - Џинот 

Носител: Центар за култура „Јордан Хаџи Констан-
тинов Џинот“- Велес 

3. 150 години од раѓањето на Петар Поп Арсов 
Носител: Општина Чашка 
4. 150 години од раѓањето на Крсте Гермов - Шакир 

Војвода 
Носител: Завод и музеј Прилеп  
5. 150 години од раѓањето на Јосиф Багери 
Носители: Општина Гостивар 
Институт за духовно и културно наследство на Ал-

банците 
6. 150 години од раѓањето на Јанку Арџинтеану и 

125 години од објавувањето на првата книга песни на 
влашки јазик од Константин Косму 

Носители: Агенција за остварување на правата на 
заедниците 

Унија за култура на Власите од Македонија 
7. 150 години од раѓањето на Ефтим Спространов 
Носители: Општина Охрид 
Завод за заштита на спомениците на културата и 

музеј - Охрид 
8. 125 години од смртта на Ѓорѓија Пулевски 
Носители: Општина Маврово-Ростуше 
Институт за македонски јазик 
9. 125 години од смртта на Григор Прличев 
Носители: Општина Охрид 
Завод за заштита на спомениците на културата и 

музеј - Охрид 
Центар за култура „Григор Прличев“-Охрид 
Библиотека „Григор Прличев“Охрид 
10. 125 години од формирањето на Македонската 

револуционерна организација 
Носител: Музеј на македонската борба за држав-

ност и самостојност 
11. 110 години од раѓањето и 75 години од смртта 

на Коста Солев Рацин 
Носители: НУБ „Св. Климент Охридски“- Скопје 
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Општина Велес 
Друштво на писателите на Македонија 
12. 110 години од одржувањето на Конгресот за ал-

банската унифицирана азбука во Битола 
Носители: Општина Битола 
Музеј на албанската азбука, Битола 
110 години од Младотурската револуција 
Носители: Институт за национална историја 
Општина Ресен 
Дом на културата „Драги Тозија” - Ресен 
13. 110 години од активизмот на Роса Плавева за 

рамноправност на жените 
Носител: Институт за национална историја 
110 години од смртта на Атанас Бадев 
Носители: Факултет за музичка уметност 
Градска библиотека „Борка Талески“ - Прилеп 
14. 100 години од завршувањето на Првата светска 

војна 
Носители: Македонска академија на науките и 

уметностите 
Собрание на Република Македонија 
15. 100 години од раѓањето и 70 години од смртта 

на Кемал Аголи 
Носители: Општина Дебар 
Институт за национална историја 
Институт за духовно и културно наследство на Ал-

банците 
16. 100 години од раѓањето и 75 години од смртта 

на Трајко Бошкоски - Тарцан 
Носител: Сојуз на борците, Прилеп 
17. 100 години од раѓањето на Кире Гаврилоски - 

Јане 
Носител: Општина Прилеп 
18. 100 години од раѓањето на Илија Милчин 
Носители: Македонски народен театар 
Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп 
19. 100 години од раѓањето на Никола Бадев 
Носител: Општина Кавадарци 
20. 100 години од раѓањето и 30 години од смртта 

на Шукри Рамо 
Носители: Општина Штип 
Друштво на писателите на Македонија 
НВО „Уфук“ 
21. 100 години од раѓањето на Киро Нацев - Фетак 
Носители: Општина Куманово 
Сојуз на борци, Куманово 
22. 100 години од раѓањето на Перо Георгиевски - 

Чичо 
Носители: Општина Куманово 
Сојуз на борци, Куманово 
23. 100 години од раѓањето на Десанка Миљовска 
Носител: Филозофски факултет - Катедра по социо-

логија 
24. 100 години од раѓањето на Борис Чипан 
Носители: Општина Охрид 
Архитектонски факултет, Скопје 
25. 90 години од раѓањето и 30 години од смртта на 

Неџати Зекерија 
Носители: НУБ „Св.Климент Охридски“ - Скопје 
Општина Центар Жупа 
Сојуз на Турските невладини организации во Маке-

донија 
26. 90 години од раѓањето на Мена Спировска - 

Менче 
Носител: Факултет за ликовна уметност 
27. 90 години од раѓањето на Димитар Гешоски 
Носители: Кинотека на Македонија 
Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп 
28. 90 години од раѓањето на Славко Милосавлев-

ски 
Носители: Општина Тетово 
Сојуз на борци, Тетово 

29. 90 години од раѓањето на Томе Арсовски 
Носители: НУБ „Св.Климент Охридски“ - Скопје 
Друштво на писателите на Македонија 
30. 90 години од раѓањето на Миодраг Друговац 
Носител: Институт за македонска литература 
31. 90 години од раѓањето на Мурат Исаку 
Носители: Општина Тетово 
Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово 
32. 80 години од смртта на Мустафа Кемал Ататурк 
Носители: Завод и музеј Битола 
НВО „Уфук“ 
33. 80 години од раѓањето и 20 години од смртта на 

Бошко Смаќоски 
Носител: Македонска радио телевизија 
34. 80 години од раѓањето на Зоран Милосављевиќ 
Носител: Македонско радио 
35. 70 години од раѓањето на Кирил Ристоски 
Носители: Македонски народен театар 
Факултет за драмски уметности 
Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп 
36. 70 години од основањето на Македонската опе-

ра и Македонскиот балет 
Носител: Македонската опера и балет 
37. 70 години од основањето на Градски кина, 

Скопје 
Носител: Град Скопје 
38. 70 години од основањето на КУД „Јени Јол“ и 

10 години од издавањето на списанието „Уфук Дер-
гиси“ 

Носители: Град Скопје 
Агенција за остварување на правата на заедниците 
39. 70 години од основањето на Институтот за на-

ционална историја 
Носител: Институт за национална историја 
40. 70 години од снимањето на првиот долгометра-

жен документарен филм „11 Октомври“ 
Носители: Кинотека на Македонија 
Друштво на филмските работници на Македонија 
41. 70 години од егзодусот на децата бегалци 
Носител: Институт за национална историја 
42. 70 години од објавувањето на првата стихозбир-

ка на Блаже Конески „Земјата и љубовта“ (1948) 
Носител: Институт за македонска литература 
43. 60 години од снимањето и премиерата на први-

от македонски филм во боја „Мис Стон“ 
Носител: Кинотека на Македонија 
44. 60 години од смртта на Јахја Кемал Бејатли 
Носители: Општина Чаир 
Филолошки факултет - Катедра за турски јазик и 

книжевност 
45. 50 години од одржувањето на првиот фестивал 

на забавни мелодии „Скопје 68“ 
Носители: Град Скопје 
Сојуз на композиторите на Македонија 
Македонска радио телевизија 
46. 50 години од смртта на Мито Хаџивасилев - Јас-

мин 
Носител: Собрание на Република Македонија 
47. 50 години од смртта на Антон Панов 
Носители: Општина Струмица 
Центар за култура „Антон Панов“ - Струмица 
48. 40 години од основањето на Факултетот за му-

зички уметности, Скопје 
Носител: Факултетот за музички уметности 
49. 40 години од смртта на Кемал Сејфула - Орак 
Носители: Општина Чаир 
Сојуз на борците на Град Скопје 
50. 30 години од смртта на Круме Кепески 
Носители: Институт за македонски јазик 
Филолошки факултет - Катедра за македонски јазик 
51. 20 години од смртта на Ненад Стојановски 
Носители: Драмски театар 
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Кинотека на Македонија 
52. 15 години од смртта на Паскал Сотировски 
Носител: Природно-математички факултет 
53. 15 години од смртта на Тодорка Кондова Зафи-

ровска 
Носители: Факултет за драмски уметности 
Драмски театар 
54. 15 години од смртта на Димитар Солев 
Носител: НУБ „Св.Климент Охридски“ - Скопје 
55. 15 години од смртта на Анте Поповски 
Носители: МАНУ 
Друштво на писателите на Македонија 
56. 15 години од смртта на Драгољуб Ставрев 
Носител: Град Скопје 
57. 10 години од смртта на Борис Мајсторов 
Носител: Македонско радио 
58. 10 години од смртта на Искра Грабул 
Носител: Архитектонски факултет 
59. 5 години од смртта на Абдурахман Алити 
Носители: Општина Тетово 
Општина Желино 
60. 5 години од смртта на Мара Нацева 
Носители: Општина Куманово 
Сојуз на борците 
61. 5 години од смртта на Петар Х. Илиевски 
Носители: МАНУ 
Институт за национална историја 
Филозофски факултет - Катедра за класична фило-

логија 
62. 5 години од смртта на Жамила Колономос 
Носители: Општина Битола 
Филолошки факултет - катедра за француски јазик 

и книжевност. 
      

Член 3 
Во 2018 година ќе се одбележат државните празни-

ци на Република Македонија: 24 мaj, „Св.Кирил и Ме-
тодиј“ - Ден на сесловенските просветители, 2 Август - 
Ден на Републиката, 8 септември - Ден на независ-
носта, 11 октомври - Ден на народното востание, 23 ок-
томври - Ден на македонската револуционерна борба и 
8 декември, „Св.Климент Охридски“. 

Носител: претседателот на Република Македонија, 
претседателот на Собранието на Република Македо-
нија, претседателот на Владата на Република Македо-
нија, според утврдениот принцип на ротација. 

 
Член 4 

Годишнините на значајни настани и истакнати лич-
ности од членовите 2 и 3 на Програмата за 2018 година 
ќе се одбележуваат со: 

- свечени седници, академии и научни собири; 
- уметнички остварувања и манифестации; 
- споменично одбележување; 
- издавање на монографии и други публикации; 
- издавање на пригодни поштенски марки; 
- издавање на пригодни ковани пари; 
- воспитно – образовни активности; 
- информативно – пропагандни активности; 
- изложбени активности, студиски денови, трибини 

и други облици на одбележување. 
 

Член 5 
За јубилејните годишнини од посебно значење за 

државно-правниот развој на Република Македонија во 
2018 година ќе бидат издадени монографии. 

 
Член 6 

Комисијата за култура на Собранието на Република 
Македонија ќе го следи спроведувањето на активнос-
тите предвидени во Програмата. 

Член 7 
За одбележувањата на други годишнини на значај-

ни настани и истакнати личности во согласност со кри-
териумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбеле-
жување јубилејни годишнини на значајни настани и 
истакнати личности во Република Македонија, како и 
за одбележување на меѓународни денови и денови што 
се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлежни-
те органи на државната управа, културно-образовните 
и научните институции, јавните претпријатија, едини-
ците за локалната самоуправа и други организации и 
здруженија. 

 
Член 8 

Финансиските средства за реализација на обврските 
што произлегуваат од оваа Програма, согласно со чле-
нот 7 од Одлуката за одбележување јубилејни годиш-
нини на значајни настани и истакнати личности во Ре-
публика Македонија, се обезбедуваат од Буџетот на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 9 

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-4798/1 Претседател на Собранието 

22 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3711. 

Врз основа на член 15 став (7) од Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 
190/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНА-
ТА НА ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУ-
ЃУВАЊЕ, ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП И ЗА ЗАСНОВА-
ЊЕТО НА  ПРАВО  НА СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ 

 
Член 1 

Во Уредбата за висината на цената на градежното 
земјиште сопственост на Република Македонија и ви-
сината на посебните трошоци за спроведување на по-
стапките за отуѓување, давање под закуп и за заснова-
њето на право на стварна службеност („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр. 163/2016) Прилогот 
2 се заменува со нов Прилог 2 кој е составен дел на 
оваа уредба. 

 
Член 2 

Започнатите постапки за отуѓување и давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија со непосредна спогодба до де-
нот на влегувањето во сила на оваа уредба ќе продол-
жат согласно одредбите од оваа уредба. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 44-7745/1 Претседател на Владата 

19 септември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 25 
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3712. 

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за продаж-
ба и давање под закуп на деловните згради и деловните 
простории на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 13/13, 69/13, 27/14, 
42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16 и 
106/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 19.12.2017 година, донесе 

   
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА ПРЕ-
КУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ДЕЛ ОД ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР НА ДРУГИТЕ  СОСОПСТВЕНИЦИ НА  

ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку 

нотар да се понуди идеалниот сосопственички дел на 
Република Македонија од 6/67 од деловниот простор 
кој се наоѓа на улица „Иво Лола Рибар“ бр. 128 во Те-
тово со површина од 67м2, на КП бр. 562 за КО Тетово 
1, во зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-3, влез 
1, кат ПР, број 2, запишан во Имотен лист бр, 32243 на 
сосопствениците Амети Шефкет од Тетово и Амети 
Далиф од Тетово, по цена од 765 евра по 1м2 определе-
на со проценката на Бирото за судски вештачења СВ 
V-188/16 од 21.2.2017 година, соодветно на идеалниот 
дел на Република Македонија, што претставува  4590 
евра во денарска противвредност на денот на продаж-
бата. 

           
Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе АД за изградба и стопа-
нисување со станбен простор и со деловен простор од 
значење за Републиката – Скопје. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

 
Бр. 44-5963/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3713. 

Врз основа на член 383 став (1)  точка  8)  и член 
479 став (2) од Законот за  трговските друштва („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр. 28/04,84/05, 
25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13 
,120/13 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 
30/16 и 61/16), Владата на Република Македонија, во 
својство на Собрание на  акционери на Акционерското 
друштво за стопанисување со деловен простор во 
државна сопственост-Скопје, со Акционерското друш-
тво Градски трговски центар-Скопје, на седницата, од-
ржана на 19.12.2017 година, донесе                                                                                                                                                                                                        
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИ-
ЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА И 
НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2017 ГОДИ-
НА И РЕВИДИРАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА 
ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА И КОНСО-
ЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 
2017 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ СО АК-
ЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ГРАДСКИ ТРГОВСКИ  

ЦЕНТАР - СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на 

Годишната сметка за 2017 година и на Финансиските 
извештаи за 2017 година и ревидирање на Консолиди-

раната годишна сметка за 2017 година и Консолидира-
ните финансиски извештаи за 2017 година на Акцио-
нерското друштво за стопанисување со деловен прос-
тор во државна сопственост-Скопје со Акционерското 
друштво Градски трговски центар-Скопје за 2017 годи-
на се избира „ТП Ревизија Чулева“ Трговец-поединец 
за ревизија, проценка и судско вештачење Соња Митко 
Чулева-Скопје ул. „Иван Аговски“ бр.1/2-1 во Скопје, 
врз основа на спроведена постапка за јавна набавка со 
прибирање понуди со електронска аукција за ревидира-
ње на Годишната сметка за 2017 година и Финансиски-
те извештаи за 2017 година и ревидирање на Консоли-
дираната годишна сметка за 2017 година и Консолиди-
раните финансиски извештаи за 2017 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-7157/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3714. 

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, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

јата за заштита и спасување му престанува користење-
то на движните ствари и тоа: 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Стру-
мица. 

 
Член 3 

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 
склучува договор со градоначалникот на општина 
Струмица со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

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

  
Бр. 44-7169/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3715. 
Врз основа на член 65, 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, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 19.12.2017 година, до-
несе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ВО КАТАСТАРОТ НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП.бр.2522, КО 
Центар 2, на ул „Бихачка“ бр.2 во Скопје и тоа : 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
1, кат ПО, број 1, намена на посебниот дел од зграда П, 
со внатрешна површина од 252 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
1, број 1, намена на посебниот дел од зграда ХС, со 
внатрешна површина од 335 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
1,  број 1, намена на посебниот дел од зграда Х, со 
внатрешна површина од 915 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
3, кат ПО, број 1, намена на посебниот дел од зграда Г, 
со внатрешна површина од 806 м2; 

- зградата 1, намена на зграда и друг објект В4-4, 
влез 3, кат ПО, број 1, намена на посебниот дел од 
зграда ТС-1, со внатрешна површина од 36 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
4, кат ПО, број 1, намена на посебниот дел од зграда 
ДЗД, со внатрешна површина од 26 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебниот дел од зграда 
ДП, со внатрешна површина од 388 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебниот дел од зграда 
ПП, со внатрешна површина од 70 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
1, број 1, намена на посебниот дел од зграда ЛФ, со 
внатрешна површина од 5 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
2, кат ПР, број 1, намена на посебниот дел од зграда 
ДП, со внатрешна површина од 186 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
2, кат ПР,  број 1, намена на посебниот дел од зграда 
ХС, со внатрешна површина од 21 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
2, кат ПР, број 1, намена на посебниот дел од зграда Х, 
со внатрешна површина од 21 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
2, број 1, намена на посебниот дел од зграда ЛФ, со 
внатрешна површина од 2 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
1, кат 1, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП, 
со внатрешна површина од 460 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
1, кат 2, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП, 
со внатрешна површина од 511 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
1, кат 3, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП, 
со внатрешна површина од 505 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
1, кат 4, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП, 
со внатрешна површина од 478 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
1, кат 5, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП, 
со внатрешна површина од 537 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
1, кат 5, број 1, намена на посебниот дел од зграда ПП, 
со внатрешна површина од 16 м2; 

- зградата 1, намена на зграда и друг објект В4-4, 
влез 1, кат 6, број 1, намена на посебниот дел од зграда 
ДП, со внатрешна површина од 488 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 
1, кат НК, број 1, намена на посебниот дел од зграда 
ПП, со внатрешна површина од 593 м2, 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. 44-7253/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3716. 

Врз основа на член 50, 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, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
19.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈА-
ТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „ПРОГОН - ГАСКАРНИК“ ВО АТАРОТ НА 
С.ПИПЕРЕВО, ОПШТИНА ВАСИЛЕВО И  ОПШТИНА  

СТРУМИЦА 
 
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на 

минерална суровина – песок и чакал на локалитетот 
„Прогон-Гаскарник“ во атарот на с.Пиперево, Општи-
на Василево и Општина Струмица, доделена со Дого-
вор за концесија за експлоатација на минерална суро-
вина – песок и чакал на локалитетот „Прогон-Гаскар-
ник“ во атарот на с.Пиперево, Општина Василево и 
Општина Струмица бр.24-7451/1 од 6.12.2013 година 
на Друштвото за производство, трговија и услуги БИО-
МЕДИУМ ДОО увоз-извоз Струмица, престанува да 
важи заради истек на рокот за периодот на кој е доде-
лена концесијата. 

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

 

Бр. 44-7366/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 29 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3717. 
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, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе 
 

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

ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари, и тоа: 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Центарот за 

стручно образование и обука. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Центарот за стручно образование и 

обука, 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. 44-7612/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

            Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3718. 
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, 153/15 
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФАКУЛТЕ-
ТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ 

„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари, и тоа: 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Факултетот за 

информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот  „Св. Кирил и Методиј“ Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Факултетот за информатички науки и 

компјутерско инженерство при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 44-7613/1                                                      Претседател на Владата 
19 декември 2017 година на Република Македонија, 
           Скопје                                                       Зоран Заев, с.р. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Природно-мате-

матичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Природно- математичкиот факултет 

при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 44-7614/1 Претседател на Владата 
19 декември 2017 година на Република Македонија, 
             Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

3719. 
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, 153/15 
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПРИРОДНО-
МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари, и тоа: 
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3720. 

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, 

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ФАР-

МАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари-книги, и тоа: 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на „Фармацевтскиот 

факултет“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Фармацевтскиот факултет“ при Уни-

верзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

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

Македонија“. 

 

       Бр. 44-7617/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

             Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3721. 
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, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  
користењето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за 

потребите на Средното училиште на град Скопје „Шаип Јусуф“ - Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

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

Македонија“. 

 

          Бр. 44-7647/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

               Скопје Зоран Заев, с.р. 

 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 35 

 
 

3722. 
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, 153/15 
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на19.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за 

потребите на Средното училиште на Град Скопје „Лазар Танев“ - Скопје. 

 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уреду-

ваат 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. 44-7654/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

               Скопје Зоран Заев, с.р. 

 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 37 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3723. 
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, 153/15 
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.217 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, за 

потребите на Средното училиште на Град Скопје „Панче Арсовски“ - Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уреду-

ваат 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. 44-7674/1 Претседател на Владата 
19 декември 2017 година на Република Македонија, 
              Скопје Зоран Заев, с.р. 
 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 39 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3724. 
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, 153/15 и 
190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за 

потребите на Средното училиште на Град Скопје „Зеф Љуш Марку“ - Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уреду-

ваат 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. 44-7675/1 Претседател на Владата 
19 декември 2017 година на Република Македонија, 
              Скопје Зоран Заев, с.р. 
 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 41 

 
 

3725. 
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, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за 

потребите на Средното училиште на Град Скопје „Браќа Миладиновци“ - Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уреду-

ваат 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. 44-7694/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

           Скопје Зоран Заев, с.р. 

 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 43 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3726. 
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, 153/15 и 
190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за 

потребите на Средното градежно гимназиско училиште на Град Скопје „Здравко Цветковски“ - Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уреду-

ваат 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. 44-7701/1 Претседател на Владата 
19 декември 2017 година на Република Македонија, 
             Скопје Зоран Заев, с.р. 
 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 45 

 
 

3727. 
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, 153/15 
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за 

потребите на Средното училиште на град Скопје „Владо Тасевски“ - Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уредува-

ат 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. 44-7702/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

               Скопје Зоран Заев, с.р. 

 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 47 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Педагошкиот фа-

култет „Св. Климент Охридски“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје. 
 

Член 3 
 Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Педагошкиот факултет „Св. Климент 

Охридски“ при Универзитетот  „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4            

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

 
          Бр. 44-7703/1 Претседател на Владата 
19 декември 2017 година на Република Македонија, 
              Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

3728. 
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, 153/15 
и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПЕДАГОШКИОТ 
ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари, и тоа: 
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3729. 

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, 

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-

ТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари и тоа: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерство-

то за информатичко општество и администрација. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со  министерот за информатичко општество и ад-

министрација, 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. 44-7704/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

               Скопје Зоран Заев, с.р. 

 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 49 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3730. 
Врз основа на член 20, 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, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министер-

ството за образование и наука - Биро за развој на образованието. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Бирото за развој на образовани-

ето, 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. 44-7705/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

               Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3731. 
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, 153/15 и 
190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 51 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за 

потребите на Средното електротехничко училиште на Град Скопје „Михајло Пупин“ - Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уреду-

ваат 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. 44-7706/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

               Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3732. 
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, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

 Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а 

за потребите на Средното училиште на Град Скопје „Марија Кири - Склодовска“ - Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уре-

дуваат 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. 44-7707/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

               Скопје Зоран Заев, с.р. 
 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 53 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3733. 
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, 153/15 и 
190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за 

потребите на  Средното училиште на Град Скопје „Кочо Рацин“ - Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уреду-

ваат 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. 44-7708/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

               Скопје Зоран Заев, с.р. 

 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 55 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3734. 
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, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а 

за потребите на Средното училиште на Град Скопје „Никола Карев“ - Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уре-

дуваат 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. 44-7709/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

               Скопје Зоран Заев, с.р. 

 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 57 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3735. 
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, 153/15 и 
190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а 

за потребите на  Средното училиште на Град Скопје „8-ми Септември “ - Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уреду-

ваат 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. 44-7710/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

               Скопје Зоран Заев, с.р. 

 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 59 

 
 

3736. 
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, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за 

потребите на  Средното училиште на град Скопје Гимназија „Јосип Броз Тито“ - Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уреду-

ваат 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. 44-7711/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

              Скопје Зоран Заев, с.р. 

 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 61 

 
 

3737. 
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 

и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за 

потребите на Средното училиште на град Скопје Гимназија „Орце Николов“ – Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уреду-

ваат 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. 44-7712/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

            Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 63 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3738. 
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, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за 

потребите на Средното медицинско училиште на Град Скопје „Др. Панче Караѓозов“ - Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уреду-

ваат 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 Републи-

ка Македонија“. 
 

        Бр. 44-7714/1 Претседател на Владата 
19 декември 2017 година на Република Македонија, 
            Скопје Зоран Заев, с.р. 
 



25 декември 2017  Бр. 190 - Стр. 65 

 
 

3739. 
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, 153/15 
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за 

потребите на  Средното училиште на град Скопје „Димитар Влахов“ - Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уреду-

ваат 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. 44-7715/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

                Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3740. 
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, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а 

за потребите на Средното економско и правно училиште на Град Скопје „Арсени Јовков“ - Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уре-

дуваат 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. 44-7716/1 Претседател на Владата 
19 декември 2017 година на Република Македонија, 
                Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3741. 

Врз основа на член 10, 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, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 35 став 1 

од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/12, 

144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 

СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ  НА ДРУШТВОТО 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АГ-

РОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.МАНАС-

ТИРЕЦ, РОСОМАН НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦРВЕНИ  

БРЕГОВИ 2“ ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – пе-

сок и чакал на локалитетот „Црвени Брегови 2“ општи-

на Неготино на Друштвото за производство, трговија и 

услуги АГРОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Ма-

настирец, Росоман, согласно Одлуката за започнување 

на постапка за доделување на концесии за детални гео-

лошки истражувања на минерални суровини бр. 42-

6606/1 од 20.9.2016 година („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, бр. 177/2016). 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 

АГРОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Манастирец, 

Росоман достави понуда со број 00000209 на 

21.11.2017 година. 

3. Друштвото за производство, трговија и услуги 

АГРОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Манастирец, 

Росоман ги исполни условите содржани во Јавниот по-

вик и Тендерската документација и достави најповолна 

понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

АГРОЛЕНД ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Манастирец, 

Росоман се доделува концесија за детални геолошки 

истражувања на минералната суровина – песок и чакал 

на локалитетот „Црвени Брегови 2“ општина Неготино, 

со површина на простор на концесија за детални гео-

лошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно 

поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-

ординати како е дадено во табелата и тоа: 

 

Точка Координата Y Координата X 

1 7588008 4598929 

2 7587783 4598890 

3 7587662 4599125 

4 7587899 4599175 

 

5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-

ка изнесува P= 0.060673 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 

геолошки истражувања во износ од 68.000,00 денари 

субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-

ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 

Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 

Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 

Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 

економија. 

11. 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.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-8019/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3742. 

Врз основа на член 10, 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, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 35 став 1 

од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 

144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 го-

дина, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 

СУРОВИНА – МЕРМЕР  НА ДРУШТВОТО ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА КРИН-

ПРОИЗВОДСТВО ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ С. БЕРОВЦИ, 

ПРИЛЕП  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ „С. БЕЛОВОДИЦА“ 

ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – 

мермер на локалитетот „с.Беловодица“ општина При-

леп на Друштвото за производство, услуги и трговија 

КРИН-ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз с.Беровци, 

Прилеп, согласно Одлуката за започнување на поста-

пка за доделување на концесии за детални геолошки 

истражувања на минерални суровини бр. 42-6606/1 од 

20.9.2016 година („Службен весник на Република Ма-

кедонија“, бр. 177/2016). 

2. Друштвото за производство, услуги и трговија 

КРИН-ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз с.Беровци, 

Прилеп достави понуда со број 00000213 на 22.11.2017 

година. 

3. Друштвото за производство, услуги и трговија 

КРИН-ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз с.Беровци, 

Прилеп ги исполни условите содржани во Јавниот по-

вик и Тендерската документација и достави најповолна 

понуда. 

4. На Друштвото за производство, услуги и трговија 

КРИН-ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз с.Беровци, 

Прилеп се доделува концесија за детални геолошки ис-

тражувања на минералната суровина – мермер на лока-

литетот „с.Беловодица“ општина Прилеп, со површина 

на простор на концесија за детални геолошки истражу-

вања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 

линии, а точките дефинирани со координати како е да-

дено во табелата и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-

ка изнесува P= 0.305038 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 

геолошки истражувања во износ од 72.000,00 денари 

субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-

ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 

Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 

Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 

Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 

економија. 

11. 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.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

                                        

Бр. 44-8019/2 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3743. 

Врз основа на член 10, 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, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 35 став 1 

од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/12, 

144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 

СУРОВИНА – АНДЕЗИТ  НА ДРУШТВОТО ЗА 

ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА 

И УСЛУГИ ДИНЕ ТРЕЈД ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КРИ-

ВА ПАЛАНКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КОСОВИЦА“ 

С. УЗЕМ ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – ан-

дезит на локалитетот „Косовица“ с.Узем општина Кри-

ва Паланка на Друштвото за градежништво, производ-

ство, трговија и услуги ДИНЕ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз 

Крива Паланка, согласно Одлуката за започнување на 
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постапка за доделување на концесии за детални гео-

лошки истражувања на минерални суровини бр. 42-

6606/1 од 20.9.2016 година („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, бр. 177/2016). 

2. Друштвото за градежништво производство трго-

вија и услуги ДИНЕ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Крива Па-

ланка достави понуда со број 00000214 на 22.11.2017 

година. 

3. Друштвото за градежништво, производство, трго-

вија и услуги ДИНЕ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Крива Па-

ланка ги исполни условите содржани во Јавниот повик 

и Тендерската документација и достави најповолна по-

нуда. 

4. На Друштвото за градежништво производство тр-

говија и услуги ДИНЕ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Крива 

Паланка се доделува концесија за детални геолошки 

истражувања на минералната суровина – андезит на ло-

калитетот „Косовица“ с.Узем општина Крива Паланка, 

со површина на простор на концесија за детални гео-

лошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно 

поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-

ординати како е дадено во табелата и тоа: 

 

Точка Координата Y Координата X 

1 7619151 4677610 

2 7619237 4677610 

3 7619185 4677465 

4 7619135 4677450 

5 7619099 4677462 

 

5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-

ка изнесува P= 0.013091 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 

геолошки истражувања во износ од 61.000,00 денари 

субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-

ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 

Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 

Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 

Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 

економија. 

11. 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.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

      

Бр. 44-8019/3 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3744. 

Врз основа на член 38, став 1, алинeја 2 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 

весник на Република Македонија“, бр. 6/12, 144/14, 

33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-

КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ  

ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

  

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесии за  детални геолошки истражувања 

на минерални суровини на локалитетите: 

- „Пополчани 2“ Општина Кичево, за минерална су-

ровина – варовник и 

- „с.Карамани“ Општина Битола за минерална су-

ровина – минерална вода и гас СО2, објавени со Јав-

ниот повик за доделување на концесии за детални ге-

олошки истражувања на минерални суровини 2/2017 

(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 

150/2017). 

2. Постапката за доделување на концесии за детал-

ни геолошки истражувања на минерални суровини од 

точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за 

објавените локалитети од точка 1 на оваа одлука нема 

ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за 

доставување на понуди. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

                   

Бр. 44-8019/4 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3745. 
Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на   19.12.2017 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ  НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН  
ДОМ ИДРИЗОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии - Царинска управа му престанува  
користењето на движни ствари и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Казнено-

поправен дом Идризово. 

 

Член 3 

Директорот на Царинската управа склучува договор со директорот на Казнено - поправен дом Идризово, 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

 

Член 4 

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

Македонија“. 

 

        Бр. 44-8057/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

                Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3746. 

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана 19.12.2017 го-
дина, донесе                                                          
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б5-ХОТЕЛ-
СКИ  КОМПЛЕКС КО  ДОБРЕНОЕЦ,  ОПШТИНА  

КИЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс КО 
Добреноец, општина Кичево. 

                                                                                  
Член 2 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 44-8106/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3747. 
Врз основа на член 44, став 2  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, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА  
ЗА ОПШТИ  И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
                                                       

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за внатрешни работи  му престанува  корис-
тењето на  движна ствар - патничко моторно возило со 
следните карактеристики: 

- Марка МЕРЦЕДЕС БЕНЦ 
- тип S600,   
- регистарски  ознака  SK 2936 AC,  
- број на шасија WDD2211761A383391, 
- брoј на мотор 275953/27695340033640, 
- година на производство 2012, 
- сила на моторот во KW 380, 
- работна зафатнина на моторот 5513, 
- маса  на прaзно возило во kg 3835, 
- форма или намена на каросеријата ЛИМУЗИНА, 
- боја на каросеријата 20 црна.   
 

Член 2 
Движната  ствар од член 1 на оваа  одлука  се дава 

на  трајно користење, без надомест на Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија.    

      
Член 3 

Министерот за внатрешни работи склучува договор 
со директорот  на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија 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. 44-8325/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________                                 
3748. 

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студен-
тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 
178/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 19.12.2017 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИ-
ОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ  

СЕНИЌ“ - СКОПЈЕ 
 
 

Член  1 
Со оваа одлука на Државниот студентски дом ,,То-

ме Стефановски Сениќ“ - Скопје  му се доделуват 
вкупно 805.000,00 денари од Буџетот на Република Ма-
кедонија за 2017 година, раздел 16001, Програма 6, 
потпрограма 60, ставка 464.     
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Член 2 

Средствата од точка 1 од оваа одлука се доделуваат 

за подмирување на трошоци за тековно работење во 

однос на режиски трошоци за потрошена електрична 

енергија, а не можеле да се предвидат и планираат во 

буџетот на Државниот студентски дом „Томе Стефа-

новски Сениќ“ – Скопје. 

 

Член  3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-8409/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3749. 

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студен-

тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 15/13,  120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 

178/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 19.12.2017 година, донесе  

  

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИОТ 

СТУДЕНТСКИ ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА“ - СКОПЈЕ 

 

Член  1 

Со оваа одлука на Државниот студентски дом ,,Пе-

лагонија” - Скопје му се доделуват вкупно 2.931.000,00 

денари од Буџетот на Република Македонија за 2017 

година, раздел 16001, Програма 6, потпрограма 60, 

ставка 464.     

  

Член 2 

Средствата од точка 1 од оваа одлука се доделуваат 

за подмирување на трошоци за тековно работење во 

однос на режиски трошоци за потрошена електрична 

енергија, а не можеле да се предвидат и планираат во 

буџетот на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - 

Скопје. 

 

Член  3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија “. 

 

Бр. 44-8416/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3750. 

Врз основа на член 18 став 1  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, 

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА  

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за внатрешни 

работи се даваат на трајно користење без надомест  

недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр. 35, КО Бар-

довци, запишани  во Имотен лист бр.2140 , сопственост 

на Република Македонија и тоа: 

- број на зграда 1, намена на зграда В4 – 1, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда 

ДП со внатрешна површина од 167 м2,   

- број на зграда 2, намена на зграда В4 – 1, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда 

ДП со  внатрешна површина од 70 м2,   

- број на зграда 3, намена на зграда В4 – 1, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда 

ДП со  внатрешна површина од 43 м2,   

- број на зграда 4, намена на зграда В4 – 1, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда 

ДП со внатрешна површина од 407 м2,   

- број на зграда 5, намена на зграда В4 – 1, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда 

ДП со внатрешна површина од 408 м2,   

- број на зграда 7, намена на зграда В4 – 1, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда 

ДП со   внатрешна површина од 195 м2,   

- број на зграда 8, намена на зграда В4 – 1, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда 

ДП со  внатрешна површина од 411 м2,   

- број на зграда 11, намена на зграда В4 – 1, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда 

ДП со  внатрешна  површина од 411 м2,   

- број на зграда 12, намена на зграда В4 – 1, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда 

ДП со  внатрешна  површина од 408 м2,   

- број на зграда 13, намена на зграда В4 – 1, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда 

ДП со   внатрешна површина од 408 м2,   

- број на зграда 14, намена на зграда В4 – 1, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда 

ДП со  внатрешна  површина од 407 м2,   

- број на зграда 16, намена на зграда В4 – 1, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда 

ДП со  внатрешна  површина од 421 м2,   

- број на зграда 18, намена на зграда В4 – 1, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда 

ДП со  внатрешна површина од 413 м2,   

- број на зграда 19, намена на зграда В4 – 1, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда 

ДП со  внатрешна површина од 302 м2,   

- број на зграда 20, намена на зграда В4 – 1, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда 

ДП со  внатрешна  површина од 302 м2,   
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- број на зграда 21, намена на зграда В4 – 1, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда 

ДП со  внатрешна површина од 410 м2,   

- број на зграда 22, намена на зграда В4 – 1, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда 

ДП со  внатрешна површина од 13 м2.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 44-8453/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3751. 

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студен-

тскиот стандард („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 15/13,  120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 

178/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 19.12.2017 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА 

ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „СКОПЈЕ” 

- СКОПЈЕ 

 

Член  1 

Со оваа одлука на Државниот студентски дом 

,,Скопје” - Скопје  му се доделуват вкупно 5.859.000,00 

денари од Буџетот на Република Македонија за 2017 

година, раздел 16001, Програма 6, потпрограма 60, 

ставка 464.     

  

Член 2 

Средствата од точка 1 од оваа одлука се доделуваат 

за подмирување на трошоци за тековно работење во 

однос на режиски трошоци за потрошена електрична 

енергија, а не можеле да се предвидат и планираат во 

буџетот на Државниот студентски дом „Скопје” - 

Скопје. 

 

Член  3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија “. 

 

Бр. 44-8494/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3752. 

Врз основа на член 36 став 6 од Закoнот 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, 153/13, 139/14, 196/15 и 

142/16), а во врска со член 2 став 1 од Одлуката за об-

разување на Национална комисија за мало и лесно 

оружје („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.58/07), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 7.11.2017 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, НАЦИОНАЛНО 
КОНТАКТ ЛИЦЕ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА 
НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА МАЛО И ЛЕСНО  

ОРУЖЈЕ 
 
1. Во Националната комисија за мало и лесно оруж-

је се именуваат: 
- м-р Магдалена Несторовска - државен секретар во 

Министерство за внатрешни работи - претседател; 
- Лидија Петрова-Мојсовска од Министерство за 

внатрешни работи - национално контакт лице;  
- Јованка Андреевска-Аврамовска од Министерство 

за внатрешни работи – член; 
- Душко Иванов од Министерство за внатрешни ра-

боти – член; 
- Снежана Серафимовска од Министерство за внат-

решни работи – член; 
- Златко Николовски од Министерство за внатреш-

ни работи – член; 
- Елена Панчевска од Министерство за внатрешни 

работи – член; 
- Горанчо Наќевски  од Министерството за внат-

решни работи – член; 
- Анита Томовска од Министерство за внатрешни 

работи – член; 
- Кире Стојчески од Министерството за внатрешни 

работи – член; 
- Беким Реџепи од Министерство за внатрешни ра-

боти – член; 
- Марија Топаловска од Министерство за внатреш-

ни работи – член; 
- Стојче Чоклевски од Министерство за внатрешни 

работи – член; 
- Арсим Елези од Министерство за внатрешни ра-

боти – член; 
- Аркин Јахији од Министерство за правда – член; 
- Сафет Мециновиќ од Министерство за одбрана – 

член; 
- Светлана Гелева од Министерство за надворешни 

работи – член; 
- Марија Павлова од Министерство за економија – 

член; 
- Рамиз Јашари од Министерство за труд и социјал-

на политика – член; 
- Никола Младеновиќ од Министерство за образо-

вание и наука – член; 
- Димче Талески од Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство – член; 
- Бојан Крцковски од Министерство за финансии - 

Царинска управа – член и 
- Ана Бурагева Алексова од Министерство за внат-

решни работи – секретар. 
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за именување претседа-
тел, национално контакт лице, членови и секретар на 
Националната комисија за мало и лесно оружје 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.22/15, 
163/16 и 103/17). 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 44-6393/1 Заменик на претседателот 

7 ноември 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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3753. 

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2017 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

191/16 и 109/17) и член 7 став 3 и 4 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 

106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 

120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, доне-

се  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-

СИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ  

ЗА 2017 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за финансиска поддршка на рурал-

ниот развој за 2017 година („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 192/16, 7/17, 44/17, 100/17 и 

166/17), делот I се менува и гласи: 

„Средствата за финансиска поддршка на руралниот 

развој за 2017 година во вкупен износ од 1.707.243.000 

денари се обезбедени согласно Буџетот на Република 

Македонија за 2017 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 191/16 и 109/17), раздел 

14004-Агенција за финансиска поддршка на земјодел-

ството и руралниот развој (во понатамошниот текст: 

Агенцијата), програма 2-Финансиска поддршка во зем-

јоделството и руралниот развој, потпрограма 20-Фи-

нансиска поддршка во земјоделството, ставка 464-Раз-

ни трансфери во износ од 300.000.000 денари и пот-

програма 2А-Финансиска поддршка на рурален развој, 

ставка 489-Капитални субвенции за претпријатија и 

невладини организации во износ од 1.407.243.000 де-

нари.“. 

 

II 

Во делот II  став (1)  во табелата  во мерката 112 

„Помош на млади земјоделци за започнување со земјо-

делска дејност“ износот „297.000.000“ се заменува со 

износот „47.000.000“.   

Во мерката 121 „Ивестиции за модернизација на 

земјоделски стопанства“ износот „116.475.960“ се за-

менува со износот „106.475.960“. 

Во подмерката „Набавка на пчелни матици“ изно-

сот „26.287.688“ се заменува со износот „25.287.688“.  

Во мерката 124 „Инвестиции во инфраструктура за 

развој на земјоделството, шумарството и водостопан-

ството“ износот „616.504.061“ се заменува со износот 

„416.504.061“.  

Во подмерката „Капитални инвестиции во водосто-

панската инфраструктура“ износот „366.000.000“ се за-

менува со износот „166.000.000“.  

Во мерката 215 „Органско производство“ износот 

„56.000.000“ се заменува со износот „106.000.000“.  

Во мерката 322 „Обнова и развој на селата“ износот 

„230.000.000“ се замeнува со износот „200.000.000“   

Во ставот (3) износот „21.472.430“ се заменува со 

износот „17.172.430“. 

III 

Во делот VI во ставот (7) износот „116.375.960“ се 

заменува со износот „106.375.960“.  

 

IV 

Во делот IX во ставот (8) износот „473.504.061“ се 

заменува со износот „273.504.061“.  
 

V 
Во делот XVI во ставот  (5) износот „229.900.000“ 

се заменува со износот „199.900.000“.  
 

VI 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

 
Бр. 44-8443/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3754. 

Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и ак-
вакултура („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 
154/15, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, до-
несе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИ-
НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО И  

АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2017 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка во рибар-

ството и аквакултурата за 2017 година („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 192/16 165/17 и 
166/17) во делот I во воведната реченица износот 
„90.000.000,00” се заменува со износот „32.000.000,00”.  

Износот „50.000.000,00” се заменува со износот 
„20.000.000,00”.  

Износот „40.000.000,00” се заменува со износот 
„12.000.000,00”.  

 
Табелата се менува и гласи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

II 
Во делот II во ставот (1)  во воведната реченица из-

носот „19.000.000,00” се заменува со износот 
„12.400.000,00”. 
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Табелата се менува и гласи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

III 
Во делот III во ставот (1) во воведната реченица из-

носот “48.000.000,00” се заменува со износот 
“10.300.000,00”. 

 
Табелата се менува и гласи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV 
Делот IV се брише. 
 

V 
Во делот V во ставот (1) зборовите „точка 4” се за-

менуваат со зборовите  „точка 3”.  
 

VI 
Во делот VI зборовите „точка 5”  се заменуваат со 

зборовите  „точка 4”, а износот „500.000,00” се замену-
ва со износот „300.000,00”. 

 
VII 

Во делот VII зборовите „точка 6”, се заменуваат со 
зборовите  „точка 5”,  а износот „20.500.000,00” се за-
менува со износот „8.000.000,00”. 

 
VIII 

Во делот VIII во ставот (2) зборовите “дел  IV став 
(1)” се бришат. 

 
IX 

Во делот IХ ставот (7) се брише. 
 

X 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 44-8444/1 Претседател на Владата 

19 декември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

3755. 
Врз основа на член 206 став 1 алинеја 13 од Законот 

за внатрешни работи (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр.42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 127/16, 
142/16 и 190/16),  министерот за внатрешни работи до-
несе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ НА 
ОБРАСЦИТЕ ШТО ГИ ИЗДАВА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 

Во  Решенито за цените на обрасците што ги издава 

Министерството за внатрешни работи („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 48/15), во  делот I 

став (1)  по точката 36 се додаваат шест нови точки 37, 

38, 39, 40, 41 и 42  кои гласат:  

„37. Меѓународна возачка дозвола.....250,00 денари 

 38. Лиценца за предавач по наставна програма,           

сообраќајни правила и прописи во автошкола..600,00 денари 

39. Лиценца за возач-инструктор во автошкола..600,00 денари 

 40. Лиценца за контролор во испитен центар..3.000,00 денари 

 41.  Лиценца за испитувач по наставна програма 

сообраќајни правила и прописи (теоретски дел)..3.000,00 денари 

 42. Лиценца за испитувач по наставна програма  

управување со возила (практичен дел)..3.000,00 денари.“ 
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Член 2 
Овa решение влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
Бр. 13.11-87052/1 Министер 

15 декември 2017 година за внатрешни работи, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
3756. 

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финан-
сирање на политичките партии („Службен весник на 
РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 
23/13), министерот за правда донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ 
НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШ-
НО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 
 
Запирањето на исплата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-
нија на политичките партии во Одлуката број 11-2302/2 
од 20 јули 2015 година престанува да важи за политич-
ката партиjа: 

 ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА 
РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на 
примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и 
годишен финансиски извештај/член 27).  

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“ согласно 
член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-
тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13). 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 

средствата на политичките партии за редовно годишно 
финансирање од Буџетот на Република Македонија об-
јавена во “ Службен весник на Република Македонија” 
број 125/2015  од 24 .07.2015 година, Државниот завод 
за ревизија достави допис број 23-11/104 од 31.10.2017 
година co барање за запирање на забраната на исплата-
та на средствата за редовно годишно финансирање на 
политичката партиjа коjа ги исполнилa обврските за 
финансиско известување за 2014 година. 

 
Државниот завод за ревизија достави известување 

дека политичката  партиjа ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА 
ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ ги исполнилa целос-
но своите обврски за финансиско известување за 2014 
година. 

Со оглед дека наведенaтa политичката партија ги 
исполнилa условите за запирање на забраната за испла-
та на средствата на политичките партии за редовно го-
дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-
нија , па согласно член 27–б став 3 од Законот за фи-
нансирање на политичките партии („Службен весник 
на РМ “ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 
23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.  

 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политички-

те партии можат да поведат управен спор пред Управ-
ниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на 
истата во “Службен весник на Република Македонија”. 

  
Бр. 11-1870/26  

22 декември 2017 година Министер за правда, 
Скопје Билен Салији, с.р. 

3757. 
Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финан-

сирање на политичките партии („Службен весник на 
РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 
23/13), министерот за правда донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ 

НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШ-

НО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 
 
Запирањето на исплата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-
нија на политичките партии во Одлуката број 11-2434/2  
од 27.06.2016 година престанува да важи за политичка-

та партиjа: 
 - ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА 

РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на 
примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и 
годишен финансиски извештај/член 27).  

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“ согласно 

член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-
тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13). 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 

средствата на политичките партии за редовно годишно 
финансирање од Буџетот на Република Македонија об-
јавена во “ Службен весник на Република Македонија” 
број 125/2016  од 07.07.2016 година, Државниот завод 
за ревизија достави допис број 23-11/105 од 31.10.2017 
година co барање за запирање на забраната на исплата-
та на средствата за редовно годишно финансирање на 
политичката партиjа коjа ги исполнилa обврските за 

финансиско известување за 2015 година. 
Државниот завод за ревизија достави известување 

дека политичката  партиjа ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА 
ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ ги исполнилa целос-
но своите обврски за финансиско известување за 2015 
година. 

Со оглед дека наведенaтa политичката партија ги 

исполнилa условите за запирање на забраната за ис-
плата на средствата на политичките партии за редов-
но годишно финансирање од Буџетот на Република 
Македонија , па согласно член 27–б став 3 од Зако-
нот за финансирање на политичките партии („Служ-
бен весник на РМ “ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 
148/11, 142/12 и 23/13), се одлучи како во диспози-

тивот на оваа одлука.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политич-

ките партии можат да поведат управен спор пред 
Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објаву-
вање на истата во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

  
Бр. 11-1870/28  

22 декември 2017 година Министер за правда, 
Скопје Билен Салији, с.р. 
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3758. 

С П И С О К  

НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ 

(Оглас од 11.09.2017 година) 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
3759. 

Врз основа на член 4, став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на 
тарифни квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12, 
53/13 и 31/15), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за прво полугодие од 2018 година, 
за кои ќе се користи принципот на распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served)  и тоа  

 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА (НУЛА-ЦАРИНСКА  СТАПКА  ВО  РАМКИ НА 

КВОТИ) 
    

Анекс IV (б)                                                 (наведено во Член 27(3) (б)) 
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3760. 
Л И С Т А  

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА (КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
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3761. 

Л И С Т А  
НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА (НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ 
НА КВОТИ) 

3762. 
Л И С Т А  

НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА (НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
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3763. 
Л И С Т А  

НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА (КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ 

НА КВОТИ) 
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3764. 
Л И С Т А  

НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЗАЕМНИ 

ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА 

3765. 
Л И С Т А 

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ 
УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА  

3766. 
Л И С Т А  

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА 
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       Бр. 11-6403/1  
15 декември 2017 година Министер за економија, 
              Скопје Крешник Бектеши, с.р. 
 

3767. 
Л И С Т А  

НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД 
НОРВЕШКА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА 

3768. 
Л И С Т А  

НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ШВАЈЦАРСКАТА 
КОНФЕДЕРАЦИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2018 ГОДИНА 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3769. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.107/2005), член 42, 43 и 48 од Законот за судовите 

(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 19 и 

член 47 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ 

бр.150/2010), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од 

Законот за Судскиот совет на Република Македонија 

(„Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010, 

100/2011, 20/2015 и 61/2015) и член 26 став 3 од Делов-

никот за работа на Судскиот совет на Република Маке-

донија („Службен весник на РМ“ бр.197/2015), Судски-

от совет на Република Македонија на 269-та седница 

одржана на ден 20.12.2017 година, ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН 

СУД КРУШЕВО 

 

За судии поротници на Основен суд Крушево се из-

брани:  

1. Ана Тирчоска  

2. Станка Трајкоска  

3. Трајче Шекрески  

4. Спасика Христоска и 

5. Марија Петроска. 

Оваа одлука влегува во сила 21.12.2017 година. 

 

Бр. 02-1729/1 Судски совет 

21 декември 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

__________ 

3770. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73, став 1, алинеја 3 од Законот за 

судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден  20.12.2017  година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Борис Чамовски, судија на Основниот суд Струмица, 

поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 20.12.2017 година.  

 

Бр. 02-1729/1 Судски совет 

21 декември 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

3771. 

Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 39 и член  44 од Законот за Судскиот совет 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 

20/2015 и 61/2015), објавува 

 

О Г Л А С 

 

- За избор на претседател на Апелационен суд 

Скопје 

- За избор на претседател на Основен суд Дебар  

- За избор на 1 (еден) судија на Врховен суд на Ре-

публика Македонија за кривична област и 

- За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд 

Скопје за кривична област.  

Кандидатите за избор на претседател треба да ги 

исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 

од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ 

бр.58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за судовите („Службен весник 

на РМ“ бр.150/2010).  

Кандидатите за избор на судија на Врховен суд на 

РМ и на Апелационен  суд треба да ги исполнуваат ус-

ловите предвидени во член 45 од Законот за судовите 

(„Сл. весник на РМ“ бр.58/2006), в.в. со чл.15 од  Зако-

нот за изменување и дополнување на Законот за судо-

вите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), како и посебни-

от услов од член 17  став 1 алинеја 2 и 3 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за судовите 

(„Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). 

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со 

потребната документација, во оригинал или заверена 

фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет 

на Република Македонија, ул. „Македонија“ бр.5, во 

рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. Образецот за прија-

ва може да се подигне во електронска форма на WEB 

страната на Судскиот совет на Република Mакедонија 

на следната адреса: http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/ 

izvestai/ostanati-dokumenti. Некомплетните документи не-

ма да се разгледуваат. 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат 

психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 

од Законот за изменување и дополнување на Законот за 

судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). По 

однос на термините за полагање на тестовите, кандида-

тите ќе бидат дополнително известени од страна на 

Судскиот совет на РМ.  

Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и 

тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите. 

 

Бр. 08-1723/1 и 08-1724/1 Судски совет 

20 декември 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

3772. 

Врз основа на член 58, став (4) од Законот за вете-

ринарно здравство („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 123/15, 

154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и 

ветеринарство донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО 

ПРОМЕТ НА АКВАКУЛТУРА, НЕЈЗИНАТА НА-

МЕНА, КАКО И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА 

ОФИЦИЈАЛНИ  КОНТРОЛИ ПРИ  СТАВАЊЕ ВО  

ПРОМЕТ НА АКВАКУЛТУРА (
*
) 

 

Член 1 

Во Правилникот за условите за ставање во промет 

на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на 

вршење на официјални контроли при ставање во про-

мет на аквакултура(*) („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 85/13 и 132/14), во членот 3 став (2) 

точката 6) се менува и гласи:  

„ „одгледувалиште на аквакултура“ е oдгледува-

лиште на копно во кое се одгледуваат водни жи-

вотни;“. 

Точката 19) се менува и гласи:  

„ „копнена зона“ е одредена географска област, која 

се наоѓа на копното со хомоген хидролошки систем кој 

вклучува делови од воден слив од изворот(-ите) до 

природна или вештачка граница, во која не е возможна: 

(а) нагорна миграција на водни животни од понис-

ките делови на водниот слив, 

(б) миграција во целата област на водниот слив од 

неговиот извор(-и) до неговото устие, или 

(в) миграција во различни сливни подрачја преку 

устијата, поради епидемиолошката врска помеѓу усти-

јата на сливовите;“. 

По точката 19) се додаваат десет нови точки 20), 

21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28) и 29) кои гласат: 

„20) „вирусна хеморагична септикемија (ВХС)“ е 

болест која е предизвикана од вирусот на вирусна хе-

морагична септикемија (ВХС), исто така познат како 

вирус Егтвед, вирус од родот Novirhabdovirus, од семеј-

ството Rhabdoviridae; 

21) „инфективна хематопоетска некроза (ИХН) “ е 

болест предизвикана од вирусот на инфективна хема-

топоетска некроза (ИХН), кој припаѓа на родот 

Novirhabdovirus, од семејството Rhabdoviridae; 

                            

(
*
)Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката за спро-

ведување (EУ) 2015/1554 на Комисијата од 11 септември 2015 го-
дина за утврдување на правила за примена на Директива 
2006/88/ЕЗ во однос на барањата за надзор и дијагностички ме-
тоди, (CELEX бр.32015D1554). 

22) „кои херпес вирус (КХВ)“ е болест предизвика-

на од кои херпес вирус (КХВ), кој припаѓа на семеј-

ството Alloherpesviridae. Научното име е циприниден 

херпес вирус 3 (CyHV-3); 

23) „инфективна салмонидна анемија (ИСА) “ е бо-

лест предизвикана од инфекција со генотип HPR(висо-

ко полиморфно подрачје), вирус кој припаѓа на родот 

ИСА вируси, од семејството Orthomyxoviridae;  

24) „инфекција со Marteilia refringens“ е болест пре-

дизвикана од причинителот Marteilia refringens, прото-

зои од семејството Paramyxea;  

25) „инфекција со Bonamia ostreae“ е болест предиз-

викана од причинителот Bonamia ostreae, протозои од 

семејството Haplosporidia;  

26) „болест со бели дамки (ББД) “ е болест предиз-

викана од вирусот на синдромот на бели дамки (ББД), 

вирус со двојно верижна ДНК од родот Whispovirus, од 

семејството Nimaviridae;  

27) „копнен оддел“ е едно или повеќе одгледува-

лиште(-а) лоцирани на копнена територија кои имаат 

заеднички систем на биосигурност и опфаќаат попула-

ција од водни животни со одреден здравствен статус во 

однос на конкретна болест;   

28) „официјално прогласено заразено одгледува-

лиште“ е одгледувалиште во кое се одгледуваат водни 

животни и каде една или повеќе од болестите од листа-

та  на болести дадена во Прилог 3 на овој правилник е 

потврдена од страна на надлежниот орган;  

29) „контактно одгледувалиште“ е одгледувалиште, 

каде што се одгледуваат водни животни, за кое постои 

доказ или основано сомневање дека е заразено со ин-

фективен материјал од одгледувалиште официјално 

прогласено за заразено;“. 

Точките 20) и 21) стануваат точки 30) и 31). 

 

Член 2 

Во членот 26 ставот (2) се менува и гласи: 

„Официјалните контроли на пастрмките заради от-

кривање и потврдување на вирусна хеморагична септи-

кемија (ВХС) и инфективна хематопоетска некроза 

(ИХН) се вршат со посета на одгледувалиштата на ак-

вакултура односно објектите за производство на аква-

култура, контрола на здравствената состојба на одгле-

дувалиштето и со преглед и земање на мостри на начин 

даден во Прилог 6 кој е составен дел на овој правил-

ник.“. 

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) 

кои гласат: 

„(3) Официјалните контроли на крап заради откри-

вање и потврдување на кои херпес вирус кај крап се вр-

шат со посета на одгледувалиштата на аквакултура од-

носно објектите за производство на аквакултура, кон-

трола на здравствената состојба на одгледувалиштето и 

со преглед и земање на мостри на начин даден во При-

лог 7 кој е составен дел на овој правилник. 
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(4) Официјалните контроли на пастрмките заради 

откривање и потврдување на инфективна салмонидна 

анемија (ИСА) се вршат со посета на одгледувалишта-

та на аквакултура односно објектите за производство 

на аквакултура, контрола на здравствената состојба на 

одгледувалиштето и со преглед и земање на мостри на 

начин даден во Прилог 8 кој е составен дел на овој пра-

вилник.“. 

 

Член 3 

Прилогот 6 се заменува со нов Прилог 6 кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 02-3007/5 Агенција за храна 

15 декември 2017 година и ветеринарство 

Скопје в.д. Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

 

Прилог 6 

 

Методи за спроведување на надзор и контрола на 

вирусна хеморагична септикемија (ВХС) и инфек-

тивна хематопоетска некроза (ИХН) кај пастрмките  

 

I. Критериуми за спроведување на програмата за 

надзор, за добивање и одржување на статус на земја, 

зона или оддел слободни од болест во однос на ВХС и 

ИХН  

 

I.1. Општите критериуми за здравствена контрола и 

земање примероци за ВХС и ИХН 

(1) Контрола на здравствената состојба на одгледу-

валиштата со пастрмки и земањето примероци се врши 

во периодот од годината кога температурата на водата 

е под 14°С или кога температурата на водата е веројат-

но да ја постигне најниската годишна вредност. 

(2) При спроведување на таргетиран надзор кај ди-

ви популации на риба, бројот и географската локација 

на точките за земање примероци се определува така за 

да се постигне целосна или поголема покриеност на те-

риторија на државата, зоната или одделот. Локацијата 

на точките за земање примероци треба да се репрезен-

тативни за различните екосистеми во кои се наоѓаат 

диви популации од приемчив вид. 

(3) Кога одгледувалиштата на аквакултура или диви 

популации се предмет на здравствена контрола или од 

нив се земаат примероци повеќе пати од еднаш го-

дишно, интервалите помеѓу здравствените контроли и 

помеѓу земањето на примероци треба да е најмалку че-

тири месеци или што е можно подолго, земајќи ги во 

предвид критериумите за температурата на водата ут-

врдени во точка I.1 (1) од овој прилог. 

(4) Контролата на здравствената состојба на одгле-

дувалиштето се врши во сите производни единици: ба-

зени, резервоари, мрежести кафези или други инстала-

ции, со цел да се утврди присуството на мртви, слаби 

или риби со абнормално однесување, при што особено 

внимание се посветува на одводот на вода, каде поради 

течението на водата обично се акумулираат слаби 

риби. 

(5) Рибите од приемчив вид, од кои се земаат при-

мероци, се одбираат на следниот начин: 

а) Доколку на одгледувалиштето за аквакултура се 

одгледува/држи само виножитна пастрмка, примероци 

се земаат само од риби од овој вид. Во случај кога на 

одгледувалиштето за аквакултура има и други прием-

чиви видови на риба кои покажуваат типични знаци за 

ВХС или ИХН и тие треба да бидат вклучени во при-

мерокот за надзор. Доколку на одгледувалиштето за ак-

вакултура нема виножитна пастрмка, примерокот треба 

да биде репрезентативен за сите други присутни прие-

мчиви видови на риба на одгледувалиштето; 

б) Примерокот на риби за лабораториско испитува-

ње треба да го сочинуваат слаби риби, риби кои мани-

фестираат абнормално однесување или такви кои нео-

дамна умреле, но процесите на распаѓање не се започ-

нати. Доколку за производството на риба се користи 

повеќе од еден воден извор, во примерокот се вклучу-

ваат риби од сите водни извори кои го снабдуваат од-

гледувалиштето со вода; 

в) Примерокот на риби за лабораториско испитува-

ње треба да го сочинуваат риби кои во примерокот 

пропорционално ги претставуваат сите делови на од-

гледувалиштето и сите старосни категории. 

 

I.2. Посебни критериуми за добивање на здравствен 

статус на држава, зона или оддел слободни од болест 

(категорија I) во однос на ВХС и ИХН и спроведување 

на програми за надзор 

(1) Држава, зона или оддел кои имаат здравствен 

статус од категорија III, како што е наведено во Прилог 

2 од овој правилник во однос на ВХС или ИХН или и 

на двете, може да добие здравствен статус од категори-

ја I во однос на овие болести, под услов сите одгледу-

валишта на аквакултура во кои се одгледуваат прием-

чиви видови, на таа држава, зона или оддел да ги ис-

полнуваат барањата утврдени во Прилог 5 од овој пра-

вилник и сите овие одгледувалишта и точките за зема-

ње примероци од диви популации, избрани во соглас-

ност со овој дел, да биле подложени на една од следни-

ве програми за надзор: 

(а) модел А - програма за надзор која се спроведува 

две години: 

Во одгледувалиштата на аквакултура или точките 

за земање примероци мора да се спроведуваат здрав-

ствени контроли со земање примероци од риби за пе-

риод од најмалку две последователни години, како што 

е утврдено во Табела 1 од овој прилог. 
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Во текот на периодот од две години кога се спрове-

дува надзорот, сите примероци се тестирани со дијаг-

ностичките методи утврдени во точка II.2 од овој при-

лог и дале негативни резултати за ВХС или ИХН или и 

двете. Во случај на пријава на сомнеж на ВХС или 

ИХН или и двете, сомнежот се исклучува со земање 

примероци и дијагностичко испитување со методи ут-

врдени во Правилникот за мерки за сузбивање и иско-

ренување на одредени болести кај водните животни 

(*1). 

(б) модел Б - програма за надзор која се спроведува 

четири години со намален број на примероци: 

Во одгледувалиштата на аквакултура или точките 

за земање примероци мора да се спроведуваат здрав-

ствени контроли и да се земаат примероци за период 

од најмалку четири последователни години, како што е 

утврдено во Табела 2 од овој прилог. 

Во текот на овој период од четири години од спро-

ведување на надозорт, сите примероци се тестирани со 

користење на дијагностичките методи утврдени во точ-

ка II.2 од овој прилог дале негативни резултати за ВХС 

или ИХН или и двете. Во случај на пријава на сомнеж 

на ВХС или ИХН или и двете, сомнежот се исклучува 

со земање примероци и дијагностичко испитување со 

методи утврдени во Правилникот за мерки за сузбива-

ње и искоренување на одредени болести кај водните 

животни (*1). 

(2) Ако за време на спроведувањето на програмата 

за надзор наведена во точка (1), се потврди инфекција 

со ВХС или ИХН или и двете во одгледувалиште вклу-

чено во програмата за надзор, тоа одгледувалиште мо-

же веднаш да го поврати здравствениот статус катего-

рија II и да го продолжи спроведувањето на програмата 

за надзор за добивање на статус слободен од болест, 

без да ја спроведе програмата за искоренување на бо-

лести, доколку одгледувалиштето ги исполнува сле-

дниве услови: 

а) тоа е копнено одгледувалиште, чиј здравствен 

статус во однос на ВХС или ИХН или и двете не зави-

си од здравствената состојба на популациите водни жи-

вотни во околните природни води во однос на болести-

те од листата, во согласност со точка 3 од Дел II од 

Прилог 5 на овој правилник; 

б) тоа е празно, чисто, дезинфицирано и не е насе-

лено со риби; периодот на ненаселеност со риба треба 

да трае најмалку шест недели; 

в) тоа е населено со риба со потекло од одгледува-

лишта од земја, зона или оддел со здравствен статус од 

категорија I во однос на ВХС или ИХН или и двете. 

 

I.3. Посебни барања за одржување на здравствен 

статус на држава, зона или оддел слободни од болест 

(категорија I) во однос на ВХС или ИХН или и двете 

(1) Кога се спроведува таргетиран надзор со цел да 

се задржи здравствениот статус од категорија I, како 

што е предвидено во член 16-г од овој правилник, во 

сите одгледувалишта во кои се одгледуваат приемчиви 

видови на риба, во рамките на држава, зона или оддел 

се спроведува здравствена контрола и земање примеро-

ци во согласност со Табела 3 од овој прилог, земајќи го 

предвид нивото на ризик од појава на ВХС или ИХН 

или и двете во одгледувалиште. 

(2) Фреквенцијата на здравствените контроли во од-

гледувалиштата со здравствен статус од категорија I во 

однос на ВХС или ИХН или и двете, лоцирани во коп-

нени области при што здравствен статус во однос на 

овие болести зависи од здравствената состојба за соод-

ветната болест во околните природни води во соглас-

ност со точка 2 од Дел II од Прилог 5 на овој правил-

ник, и се смета за високо ниво на ризик. 

(3) Статусот на слободни од болест треба да се од-

ржува се додека сите примероци лабораториски тести-

рани со дијагностичките методи утврдени во точка II.2 

од овој Прилог, дале негативни резултати за ВХС или 

ИХН или и двете, и секоја пријава на сомнеж на ВХС 

или ИХН или и двете се исклучуваат со земање приме-

роци и дијагностичко испитување со методи утврдени 

во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување 

на одредени болести кај водните животни (*1). 

 

II. Дијагностички и методи за земање примероци 

 

II.1. Органи од кои се зема примерок 

(1) Примероци за лабораториска дијагностика се зе-

маат од органите: слезина, предниот дел на бубрегот и 

или од срцето или мозокот. Кај возрасна-полово зрела 

категорија на риби примероци кои се земаат за лабора-

ториска дијагностика се семена и оваријала течност. 

(2)Во случај на мали риби, целата риба со должина 

под 4 cm може да биде иситнета на мали парчиња со 

стерилни ножици или скалпел, откако ќе се отстрани 

делот од телото зад отворот на стомакот. Ако примеро-

кот се состои од цела риба со должина помеѓу 4 и 6 cm, 

се собираат внатрешните органи, вклучувајќи ги и буб-

резите. 

(3) Делови од органите на максимум 10 риби се гру-

пираат во една заедничка мостра. 

 

II.2. Дијагностички методи за добивање и одржува-

ње на статусот слободна од болест во однос на ВХС 

или ИХН или и двете 

Дијагностичкиот метод кој треба да се спроведува 

во согласност со одобрените дијагностички методи и 

постапки утврдени во Правилникот за мерки за сузби-

вање и искоренување на одредени болести кај водните 

животни(*1), за добивање и одржување на статусот 

слободна од болест во однос на ВХС или ИХН или две-

те е: 

а) изолација на вирусот во клеточни култури про-

следено со идентификација со помош на ензимски-пов-

рзана имуносорбентна анализа (ELИСА), индиректно 

тестирање со флуоресцентни антитела (IFAT), тест за 

неутрализација на вирус или повратна транскрипција 

со полимераза верижна реакција во реално време (RT-

qPCR) или 

б) RT-qPCR. 
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Прилог 7 

 

Методи за спроведување на надзор и контрола на 

кои херпес вирус кај крап 

 

I. Критериуми за спроведување на програма за над-

зор со цел добивање и одржување на здравствениот 

статус слободна од болест во однос на КХВ  

 

I.1. Општи критериуми за здравствена контрола и 

земање на примероци за КХВ 

(1) При спроведување на таргетиран надзор кај ди-

ви популации на риби во согласност со став 2 од точ-

ка 2 од Дел I од Прилог 5 на овој правилник, бројот и 

географската локација на точките за земање примеро-

ци се определуваат така за да се постигне целосна или 

поголема покриеност на територија на Република Ма-

кедонија, зоната или одделот. Локацијата на точките 

од каде се земаат примероци на приемчиви диви по-

пулации без разлика дали се тоа речни системи и езе-

ра треба да се репрезентативни за различните екосис-

теми. 

(2) Таргетираниот надзор се заснова на редовна 

контрола на одгледувалиштата каде има приемчиви ви-

дови, во временски период кога температурата на вода-

та достигнала ниво погодно за развој на болеста (> 15 

°C), и не порано од две недели по датумот на кој оваа 

вредност на температурата е достигната, односно при-

мерок се зема од риби, кои се чувани подолг временски 

период (две до три недели) на температура на водата 

на погодно ниво за развој на вирусот односно 15 °C до 

26 °C. При спроведување на таргетираниот надзор за 

лабораториска дијагностика се зема примерок од болни 

риби или риби со абнормално однесување кои се наоѓа-

ат во објектот. 

(3) Примерок од риба може да се земе и од: 

(а) субпопулацијата на риба по префрлување од 

зимски во летни езера каде се чува рибата во исто во-

ден басен како во летното езеро до постигнување на 

минимални барања за температурата, или 

(б) примероци да се земаат за време на собирањето 

или во друг момент на обработка на рибата како дел од 

вообичаените практики на одгледување, при што при-

мероците треба да се собираат помеѓу 24 и 72 часа по 

такви практики на одгледување во објектот, за да се 

зголеми можноста за откривање на КХВ. 

(4) Кога одгледувалишта или дивите популации 

треба да бидат подложени на здравствена контрола или 

од нив треба да бидат земени примероци повеќе пати 

од еднаш годишно, интервалите помеѓу здравствените 

контроли или земањето примероци треба да бидат што 

е можно подолги во рамките на една сезона, односно 

кога температурата на водата е веројатно да ги пости-

гне највисоките годишни вредности, без да ја надмине 

границата од 28°C. 

(5) Контрола на здравствената состојба во одгледу-

валиштето треба да се изврши во сите производни еди-

ници (мрежи, кафези, езера и базени), преку утврдува-

ње на присуството на мртви, слаби или риби со абнор-

мално однесување и земање на примероци од видот 

Cyprinus carpio и неговите хибриди, како што се 

Cyprinus carpio × Carassius auratus. 

(6) Примероци за лабораториска дијагностика се зе-

маат од: 

(а) слаби риби, риби со абнормално однесување или 

од неодамна – свежо угинати риби кои не се во фаза на 

распаѓање; 

(б) ако за производство на риба се користи повеќе 

од еден воден извор, во примерокот треба да бидат 

вклучени риби кои ги претставуваат сите водни из-

вори; 

(в) риби собрани на таков начин што во примерокот 

ќе се претставени пропорционално сите делови на од-

гледувалиштето и сите старосни категории на риба. 

 

I.2. Посебни критериуми за добивање на здравствен 

статус на територија, зона или оддел слободна од бо-

лест (категорија I) во однос на КХВ и програми за над-

зор 

 

(1) Територија, зона или оддел кои имаат здрав-

ствен статус од категорија III како што е наведено во 

точката 2 од Прилог 5 од овој правилник во однос на 

КХВ може да добие здравствен статус од категорија I 

доколку на сите тие одгледувалишта или локации на 

диви популации се спроведува една од програмите за 

надзор: 

(а) модел А - програма за надзор која се спроведува 

две години: 

Во одгледувалиштата на аквакултура или точките 

за земање примероци мора да се спроведуваат здрав-

ствени контроли со земање примероци од риби за пе-

риод од најмалку две последователни години, како што 

е утврдено во Табела 1 од овој прилог. 

Во текот на овој двегодишен период, тестирањето 

на сите примероци, со дијагностичките методи утврде-

ни во точка II.2 од овој прилог, дале негативни резулта-

ти за КХВ, а секое сомнение за КХВ мора да е отфрле-

но во согласност со дијагностичките методи утврдени 

во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување 

на одредени болести кај водните животни(*1); 
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(б) модел Б - програма за надзор која се спроведува 

4 години со намален број на риби во примерокот: 

Во одгледувалиштата на аквакултура или точките 

за земање примероци мора да се спроведуваат здрав-

ствени контроли со земање примероци од риби за пе-

риод од најмалку четири последователни години, како 

што е утврдено во Табела 2 од овој прилог. 

Во текот на овој четиригодишен период од четири 

години, тестирањето на сите примероци, со дијагнос-

тичките методи утврдени во точка II.2 од овој прилог, 

дале негативни резултати за КХВ, а секој сомнеж за 

КХВ е отфрлен во согласност со дијагностичките мето-

ди утврдени во Правилникот за мерки за сузбивање и 

искоренување на одредени болести кај водните жи-

вотни(*1); 

(2) Ако за време на спроведувањето на четириго-

дишната програма за надзор утврдена во точката (а) од 

ставот (1) од овој дел, се потврди инфекција со КХВ во 

одгледувалиште вклучено во таа програма за надзор, 

тоа одгледувалиште може веднаш да го поврати здрав-

ствениот статус од категорија II и да го продолжи 

спроведувањето на програмата за надзор за добивање 

на статус на слободен од болест, без да ја спроведе 

програмата за искоренување на болести, доколку од-

гледувалиштето ги исполнува следниве услови: 

а) тоа е копнено одгледувалиште, чиј здравствен 

статус во однос на КХВ не зависи од здравствената 

состојба на популациите водни животни во околните 

природни води во однос на болестите од листата, во 

согласност со точка 3 од Дел II од Прилог 5 на овој 

правилник; 

б) тоа е празно, чисто, дезинфицирано и ненаселено 

со риба; периодот на ненаселеност треба да трае нај-

малку шест недели; 

в) тоа е наполнето-населено со риба со потекло од 

одгледувалишта во земји, зони или оддели со здрав-

ствен статус категорија I во однос на КХВ. 

 

I.3. Посебни барања за одржување на здравствен 

статус во држава, зона или оддел слободни од болест 

(категорија I) во однос на КХВ 

(1) Кога се спроведува таргетиран надзор со цел да 

се задржи здравствен статус од категорија I, како што е 

предвидено во член 16-г од овој правилник, во сите од-

гледувалишта во кои се одгледуваат приемчиви видови 

на риба, во рамки на држава, зона или оддел предмет се 

спроведува здравствена контрола и земање примероци 

во согласност со Табела 3 од овој прилог, земајќи го 

предвид нивото на ризик од појава на КХВ во одгледу-

валиште. 

(2) Фреквенцијата на здравствените контроли во од-

гледувалиштата со здравствен статус од категорија I во 

однос на КХВ лоцирани во копнени области при што 

опфатени се едно или повеќе одгледувалишта, чиј 

здравствен статус во однос на КХВ зависи од здрав-

ствената состојба за соодветната болест во околните 

природни води во согласност со точка 2 од Дел II од 

Прилог 5 на овој правилник е во согласност со бројот 

определен за високо ниво на ризик во Табела 3 од овој 

прилог. 

(3) Во држава, зони или оддели во кои бројот на од-

гледувалиштата е ограничен, а таргетираниот надзор 

во овие одгледувалишта не обезбедува доволно епиде-

миолошки податоци, шемите за надзор за одржување 

на статусот слободна од болест вклучуваат точки за зе-

мање примероци, избрани во согласност со барањата 

утврдени во точка I.1. од овој прилог. 

(4) Овие точки за земање примероци секоја година 

се прегледуваат и со ротација се земаат примероци од 

50% од точките за земање примероци. Земањето при-

мероци се врши во согласност со Табела 4 од овој при-

лог. Примероците се избираат, подготвуваат и испиту-

ваат во согласност со Правилникот за мерки за сузби-

вање и искоренување на одредени болести кај водните 

животни(*1), а резултатот е негативен во однос на 

КХВ. 

(5) Статусот слободна од болест се задржува само 

ако сите тестирани примероци, кај кои се користат ди-

јагностичките методи утврдени во точка II.2, се со не-

гативни резултати за КХВ, а секое сомневање за КХВ е 

отфрлено во согласност со дијагностичките методи ут-

врдени во Правилникот за мерки за сузбивање и иско-

ренување на одредени болести кај водните жи-

вотни(*
1
). 

 

II. Дијагностички и методи за земање примероци 

 

II.1. Органи од кои се земаат примероци 

 

Органи од кои се земаат примероци за лабораторис-

ка дијагностика се делови од жабри и бубрези. Парчи-

ња од органите на максимум две риби може да се гру-

пираат во заедничка мостра. 

 

II.2. Дијагностичкиот метод за добивање или одржување 

на статус слободна од болест за КХВ 

 

Дијагностичкиот метод за добивање или одржување 

на статус слободна од болест за КХВ е полимераза ве-

рижна реакција во реално време PCR (qPCR) и се спро-

ведува во согласност со деталните дијагностички мето-

ди и постапки утврдени во Правилникот за мерки за 

сузбивање и искоренување на одредени болести кај 

водните животни(*
1
). 
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Прилог 8 

 

Методи за спроведување на надзор и контрола про-

тив инфективна салмонидна анемија (ИСА) 

 

I. Критериуми за спроведување на програма за над-

зор за добивање и одржување на здравствен статус на 

земја, зона или оддел слободни од болест во однос на 

ИСА  

 

I.1. Општи критериуми за здравствена контрола и 

земање примероци за ИСА 

 

(1) Контрола на здравствената состојба и земањето 

примероци од одгледувалишта во согласност со став 2 

од точка 2 од Дел I од Прилог 5 на овој правилник тре-

ба да се спроведува повеќе пати од еднаш годишно и 

временските интервалите помеѓу здравствените кон-

троли и земањето на примероци се што е можно по-

долги. 

(2) При спроведување на таргетиран надзор кај ди-

ви популации на риба, бројот и географската локација 

на точките за земање примероци се определува така за 

да се постигне целосна или поголема покриеност на те-

риторија на државата, зоната или одделот. Локацијата 

на точките за земање примероци треба да се репрезен-

тативни за различните екосистеми во кои се наоѓаат 

диви популации од приемчив вид. 

(3) Контролата на здравствената состојба на одгле-

дувалиштето се врши во сите производни единици: ба-

зени, резервоари, мрежести кафези или други инстала-

ции, со цел да се утврди присуството на мртви, слаби 

или риби со абнормално однесување, при што особено 

внимание се посветува на одводот на вода, каде поради 

течението на водата обично се акумулираат слаби 

риби. 

(4) Рибите од приемчив вид, од кои се земаат при-

мероци, се одбираат на следниот начин: 

а) примерокот на риби за лабораториско испитува-

ње треба да го сочинуваат слаби риби кои се пред уги-

нување или такви кои неодамна умреле, но процесите 

на распаѓање не се започнати. Приоритет за собирање 

особено рибите кај кои се забележува анемија, крваве-

ње или други клинички знаци кои покажуваат нарушу-

вања во циркулација, 

б) ако атлантскиот лосос е меѓу приемчивите видо-

ви во објектот, примероците од атлантски лосос се ут-

врдуваат како приоритетни. Ако во рибникот нема ат-

лантски лосос, примероци се земаат од друг приемчив 

вид; 

в) доколку за производството на риба се користи 

повеќе од еден воден извор, во примерокот се вклучу-

ваат риби од сите водни извори кои го снабдуваат од-

гледувалиштето со вода; 

г) примерокот на риби за лабораториско испитува-

ње треба да го сочинуваат риби кои во примерокот 

пропорционално ги претставуваат сите делови на од-

гледувалиштето односно сите производни единици 

(мрежести кафези, езера и базени) и сите старосни ка-

тегории. 

 

I.2. Посебни барања за добивање на здравствен ста-

тус на држава, зона или оддел слободни од болест (ка-

тегорија I) во однос на ИСА и спроведување на програ-

ма за надзор 

 

Држава, зона или оддел кои имаат здравствен ста-

тус од категорија III, како што е наведено во Прилог 2 

од овој правилник во однос на ИСА, можат да добијат 

здравствен статус од категорија I во однос на оваа бо-

лест, под услов сите одгледувалишта на аквакултура во 

кои се одгледуваат приемчиви видови, на таа терито-

рија, зона или оддел да ги исполнуваат барањата ут-

врдени во Прилог 5 од овој правилник и сите овие од-

гледувалишта и точките за земање примероци од диви 

популации, избрани во согласност со овој дел, да биле 

подложени на една од следниве програми за надзор: 

а) одгледувалиштата или точките за земање приме-

роци се подложени на здравствени контроли и од нив 

се земаат примероци за период од најмалку две послед-

ователни години, како што е дефинирано во Табела 1 

од овој прилог; 

б) во текот на овој двегодишен период, тестирањето 

на сите примероци, при што се користат дијагностич-

ките методи утврдени во точка II.2 од овој прилог, тре-

ба да дале негативни резултати за ИСА со отстранет ге-

нотип HPR, а секое сомнение за ИСА треба да е от-
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фрлено во согласност со дијагностичките методи ут-

врдени во Правилникот за мерки за сузбивање и иско-

ренување на одредени болести кај водните жи-

вотни(*1); 

в) ако за време на спроведувањето на програмата за 

надзор наведена во точка а), се потврди инфекција 

ИСА во тоа одгледувалиште се повлекува здравствени-

от статус од категорија II и треба да се спроведува 

програма за искоренување на болести во согласност со 

Правилникот за мерки за сузбивање и искоренувањена 

одредени болести кај водните животни(*1). 

 

I.3. Посебни барања за одржување на здравствен 

статус на држава, зона или оддел слободни од болест 

(категорија I) во однос на ИСА 

(1) Кога се спроведува таргетиран надзор со цел да 

се задржи здравствен статус од категорија I, како што е 

предвидено во член 16-г од овој правилник, во сите од-

гледувалишта во кои се одгледуваат приемчиви видови 

на риба, во рамки на држава, зона или оддел предмет се 

спроведува здравствена контрола и земање примероци 

во согласност со Табела 2 од овој прилог, земајќи го 

предвид нивото на ризик од појава во одгледувалиште 

на ИСА. 

(2) Фреквенцијата на здравствените контроли во од-

гледувалиштата со здравствен статус од категорија I во 

однос на ИСА лоцирани во копнени области при што 

опфатени се едно или повеќе одгледувалишта, чиј 

здравствен статус во однос на ИСА зависи од здрав-

ствената состојба за соодветната болест во околните 

природни води во кои живее атлантскиот лосос степе-

нот на ризик се смета за висок. 

(3) Статусот на слободни од болест треба да се од-

ржува се додека сите примероци лабораториски тести-

рани со дијагностичките методи утврдени во точка II.2 

од овој Прилог, дале негативни резултати ИСА со от-

странет генотип HPR, и секоја пријава на сомнеж на 

ИСА се исклучуваат со земање примероци и дијагнос-

тичко испитување со методи утврдени во Правилникот 

за мерки за сузбивање и искоренување на одредени бо-

лести кај водните животни(*1). 

II. Дијагностички методи за земање примероци 

 

II.1. Органи од кои се зема примерок 

 

(1) Хистологија: преден дел на бубрег, црн дроб, 

срце, панкреас, црева, слезина и жабри; 

(2) Имунохистохемија: среден дел на бубрег и срце, 

вклучувајќи валвули и bulbus arteriosus; 

(3) Анализа со RT-qPCR: среден дел на бубрег и 

срце; 

(4) Вирусна култура: среден дел на бубрег, срце, 

црн дроб и слезина. Парчиња од органите на максимум 

пет риби може да се обединат. 

 

II.2. Дијагностички методи за добивање и одржу-

вање на статус слободна од болест во однос на ИСА 

Дијагностичкиот метод, кој се користи за добивање 

или одржување на статус слободна од болест во однос 

на ИСА во согласност со точки I.2 и I.3  од овој прилог 

треба да е RT-qPCR, по секвенционирање на позитивни 

примероци во согласност со деталните методи и поста-

пки утврдени во Правилникот за мерки за сузбивање и 

искоренување на одредени болести кај водните жи-

вотни(*1). 

Во случај на позитивен резултат на RT-qPCR, се 

тестираат уште примероци пред спроведувањето на 

контролни мерки предвидени во член 5 од Правилни-

кот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени 

болести кај водните животни(*1). 

Овие примероци се тестираат, како што следува во 

согласност со деталните методи и постапки утврдени 

во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување 

на одредени болести кај водните животни(*1): 

а) проверка на примероците со RT-qPCR, вклучу-

вајќи секвенционирање на HE ген за потврдување на 

отстранет генотип HPR и 

б) пребарување во текот на подготовка на ткива со 

помош на специјални антитела против ИСА (имено 

IHC на одредени делови или IFAT на ткивни отпеча-

тоци); или 

в) изолација и идентификација на ИСА во клеточна 

култура од барем еден примерок земен од која и да би-

ло риба во одгледувалиштето. 
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(*1) Правилникот за мерки за сузбивање и искоре-

нување на одредени болести кај водните животни е 

усогласен со Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ од 24 

октомври 2006 година за здравствените барања за аква-

културата и производи од аквакултура, и за спречување 

и контрола на одредени болести кај водни животни, 

(CELEX бр. 32006L0088); со последната измена со Ди-

ректива на Комисијата 2008/53/EЗ, (CELEX бр. 

32008L0053) и Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 

1251/2008 од 12 декември 2008 година за имплементи-

рање на Директивата на Советот 2006/88/EЗ во врска 

со условите и барањата за сертификација за ставање во 

промет и увоз во Заедницата на животни од аквакулту-

ра и производи од аквакултура и за утврдување на лис-

та на векторски видови, (CELEX бр.32008R1251). 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3773. 

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 

3 и член 30 став 5 од Законот за електронските комуни-

кации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15), а во врска  со 

член 2  и 4 од Правилникот за утврдување  на годиш-

ниот надоместок за надзор на пазарот („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.161/2014), Директо-

рот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 

18.12.2017 година ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

 

I 

Се утврдува вредноста на коефициентот ,,К” која е 

еднаква на 1, за пресметка на висината на процентуал-

ниот износ од вкупниот приход на операторите на јав-

ни комуникациски  мрежи и давателите на јавни кому-

никациски услуги заради определување на годишниот 

надоместок за надзор на пазарот за 2018 година. 

 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 

донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2018 го-

дина.  

 

III 

Оваа одлука е конечна. 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Согласно член 29 став 3 и член 30 став 5 од Законот 

за електронските комуникации („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015 

и 193/15), а во врска со член 2 и 4 од Правилникот за 

утврдување  на годишниот надоместок за надзор на па-

зарот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

161/2014), вредноста на коефициентот ,,К” за пресмет-

ка на висината на процентуалниот износ од вкупниот 

приход на операторите на јавни комуникациски  мрежи 

и давателите на јавни комуникациски услуги заради 

определување на годишниот надоместок за надзор на 

пазарот за 2018 година,  се утврдува со одлука донесе-

на од директорот на Агенцијата за електронски кому-

никации врз основа на годишната програма за работа 

на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 го-

дина во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата 

за 2018 година, во рок од десет дена од денот на усво-

јување на годишната програма за работа. 

Годишната програма за работа на Агенцијата за 

електронски комуникации за 2018 година во чиј состав 

е финансискиот план на Агенцијата за 2018 година е 

усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по 

предлог на директорот на Агенцијата за електронски 

комуникации на ден 7.12.2017 година,  како што е 

предвидено во член 11 од Законот за електронските ко-

муникации („Службен весник на Република Македони-

ја“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15) 

Финансискиот план за 2018 година содржи подато-

ци за реализација на планираните активности, планира-

ните приходи и расходи на Агенцијата за електронски 

комуникации за 2018 година  групирани по структура и 

по организациона структура на Агенцијата, како и 

предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за 

2018 година. 

Според усвоената годишна програма односно фи-

нансискиот план за 2018 година вкупните планирани 

приходи по основ на надоместок за надзор на пазарот  

изнесува 50.810.000 денари. 

Вредноста на коефициентот е  утврдена  врз основа 

на планираниот приход  за 2018 година по основ на на-

доместок за надзор на пазарот и податоците со кои рас-

полага Агенцијата за електронски комуникации за 

вкупниот годишен приход на операторите на јавни ко-

муникациски мрежи и давателите на јавни коуникацис-

ки услуги. 



 Стр. 106 - Бр. 190                                                                                  25 декември 2017 
 

Врз основа на горенаведеното, согласно на член 24 

став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 30 став 5 од За-

конот за електронските комуникации („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 

44/2015 и 193/15), а во врска со член 2 и 4  од Правил-

никот за утврдување на  годишниот надоместок за над-

зор на пазарот  („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.161/2014) на предлог на Секторот за финан-

сии и сметководство број 0503-23/146  од 14.12.2017 

година , директорот на Агенцијата за електронски ко-

муникации ја донесе оваа одлука како во диспозитивот. 

 

         Бр. 0308-3312/1  

18 декември 2017 година             Директор, 

              Скопје Сашо Димитријоски, с.р. 

__________ 

3774. 

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 

3 и член 32 од Законот за електронските комуникации 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15), а во врска  со 

член 2 од Правилникот за начинот на пресметка на го-

дишниот надоместок за користење на на броеви  и /или 

серии на броеви („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.161/2014), Директорот на Агенцијата за 

електронски комуникации на ден 18.12.2017 година ја 

донесе следната 

 

О Д Л У К А 

 

I 

Се утврдува вредноста на бодот за пресметка на го-

дишниот надоместок за користење на броеви  и /или 

серии на броеви за 2018 година, во износ од 1 евро во 

денарска противвредност пресметана по среден курс на 

Народна банка на Република Македонија на денот на 

фактурирањето. 

 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 

донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2018 го-

дина.  

 

III 

Оваа одлука е конечна. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Согласно член 29 став 3 и член 32 од Законот за 

електронските комуникации („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015 и 

193/15), а во врска  со член 2 од Правилникот за начи-

нот на пресметка на годишниот надоместок за користе-

ње на броеви и /или серии на броеви („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.161/2014), вредноста на 

бодот за пресметка на годишниот надоместок за корис-

тење на броеви и /или серии на броеви се утврдува со 

одлука донесена од директорот на Агенцијата за елек-

тронски комуникации врз основа на годишната програ-

ма за работа на Агенцијата за електронски комуника-

ции за 2018 година во чиј состав е финансискиот план 

на Агенцијата за 2018 година, во рок од десет дена од 

денот на усвојување на годишната програма за работа 

и е изразена во евра во денарска противвредност 

пресметана по среден курс на Народна банка на Репуб-

лика Македонија на денот на фактурирањето. 

Годишната програма за работа на Агенцијата за 

електронски комуникации за 2018 година во чиј состав 

е финансискиот план на Агенцијата за 2018 година е 

усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по 

предлог на директорот на Агенцијата за електронски 

комуникации на ден 7.12.2017 година, како што е пред-

видено во член 11 од Законот за електронските кому-

никации („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15). 

Финансискиот план за 2018 година содржи подато-

ци за реализација на планираните активности, планира-

ните приходи и расходи на Агенцијата за електронски 

комуникации за 2018 година  групирани по структура и 

по организациона структура на Агенцијата, како и 

предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за 

2018 година. 

Според усвоената годишна програма односно фи-

нансискиот план за 2018 година вкупните планирани 

приходи по основ на користење на броеви  и /или се-

рии на броеви изнесува 50.250.000 денари. 

Вредноста на бодот е формирана врз основа на ак-

тивните одобренија за користење на броеви  и /или се-

рии на броеви кои се планирани да се фактурираат во 

2018 година, со што се планира да се реализираат пла-

нираните приходи по основ на годишен надоместок за 

користење на броеви  и /или серии на броеви. 

Врз основа на горенаведеното согласно на член 24 

став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 32 од Законот за 

електронските комуникации („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015 и 

193/15), а во врска со член 2 од Правилникот за начи-

нот на пресметка на годишниот надоместок за користе-

ње на броеви и /или серии на броеви („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.161/2014) на предлог на 

Секторот за финансии и сметководство број 0508-

23/147 од 14.12.2017 година, директорот на Агенцијата 

за електронски комуникации ја донесе оваа одлука ка-

ко во диспозитивот. 

 

         Бр. 0308-3312/2  

18 декември 2017 година             Директор, 

              Скопје Сашо Димитријоски, с.р. 
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3775. 

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 

3 и член 31 став 3 од Законот за електронските комуни-

кации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15), а во врска  со 

член 2 од Правилникот за утврдување  на годишниот 

надоместок за користење на радиофреквенциите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

161/2014), Директорот на Агенцијата за електронски 

комуникации на ден 18.12.2017 година ја донесе след-

ната  

 

О Д Л У К А 

 

I 

Се утврдува вредноста на бодот за пресметка на го-

дишниот надоместок за користење на радиофреквенци-

ите  за 2018 година, во износ од 0,8 евра во денарска 

противвредност пресметана по среден курс на Народна 

банка на Република Македонија на денот на фактури-

рањето. 

 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 

донесување, а ќе се применува  сметано од 1.1.2018 го-

дина.  

 

III 

Оваа одлука е конечна. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Согласно член 29 став 3 и член 31 став 3 од Законот 

за електронските комуникации („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015 

и 193/15), а во врска со член 2 од Правилникот за ут-

врдување  на годишниот надоместок за користење на 

радиофреквенциите („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.161/2014), вредноста на бодот за 

пресметка на годишниот надоместок за користење на 

радиофреквенциите се утврдува со одлука донесена од 

директорот на Агенцијата за електронски комуникации 

врз основа на годишната програма за работа на 

Агенцијата за електронски комуникации за 2018 годи-

на во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за 

2018 година, во рок од десет дена од денот на усвојува-

ње на годишната програма за работа и е изразена во ев-

ра во денарска противвредност пресметана по среден 

курс на Народна банка на Република Македонија на де-

нот на фактурирањето. 

Годишната програма за работа на Агенцијата за 

електронски комуникации за 2018 година во чиј состав 

е финансискиот план на Агенцијата за 2018 година е 

усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по 

предлог на директорот на Агенцијата за електронски 

комуникации на ден 7.12.2017 година,  како што е 

предвидено во член 11 од Законот за електронските ко-

муникации („Службен весник на Република Македони-

ја“ бр.39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15). 

Финансискиот план за 2018 година содржи подато-

ци за реализација на планираните активности, планира-

ните приходи и расходи на Агенцијата за електронски 

комуникации за 2018 година  групирани по структура и 

по организациона структура на Агенцијата, како и 

предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за 

2018 година. 

Според усвоената годишна програма односно фи-

нансискиот план за 2018 година вкупните планирани 

приходи по основ на користење на радиофреквенции  

изнесува 372.295.000 денари. 

Вредноста на бодот е формирана врз основа на ак-

тивните одобренија за користење на радиофреквенции 

кои се планирани да се фактурираат во 2018 година, со 

што се планира да се реализираат планираните прихо-

ди по основ на годишен надоместок за користење ради-

офреквенции. 

Врз основа на горенаведеното согласно на член 24 

став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 31 став 3  од За-

конот за електронските комуникации („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.39/2014, 188/2014, 

44/2015 и 193/15), а во врска со член 2 од Правилникот 

за начинот на пресметка на годишниот надоместок за 

користење на радиофреквенции („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.161/2014) на предлог на 

Секторот за финансии и сметководство број 0508-

23/148 од 14.12.2017 година, директорот на Агенцијата 

за електронски комуникации ја донесе оваа одлука ка-

ко во диспозитивот. 
 

         Бр. 0308-3312/3  

18 декември 2017 година             Директор, 

              Скопје Сашо Димитријоски, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3776. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член  22, алинеjа 5 од Зако-

нот за енергетика  („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 

136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 

215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за ак-

цизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 

52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 

88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 

98/13, 43/14 , 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 

23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на 

додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 

59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 

45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 

133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 

112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), 

Законот за животната средина („Службен весник на 

РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 
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48/10, 124/10, 51/11, 123/12,  93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 

129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата за начинот на ут-

врдување, пресметување и уплатување на надоместо-

кот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-

вати што се плаќаат при увоз и/или производство на 

нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 

138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 

25.12.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 29,603 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 31,168 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 30,455 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 30,018 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 22,950 

  

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 66,50 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 68,00 

   

б) Дизел гориво                                                                                                     ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 55,00 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 44,00 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 28,603 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-

вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 

ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 

ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 

0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,050 
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Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,740 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 22,083 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,789 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,125 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 26.12.2017 

година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 02-2137/1  

25 декември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

3777. 

Врз основа на члeн 56, став 1, точка 14, а во врска 

со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Зако-

нот за здравственото осигурување („Службен весник 

на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 

96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 

18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 

50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 

91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 

113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 

150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 

37/2016, 120/2016 и 142/2016), Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија на 

седницата одржана на  1 декември 2017 година, донесе 

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА РЕФЕРЕНТНИ 

ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА 

ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 

лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

7/2015, 42/2015, 191/2015, 106/2016 и 38/2017), во чле-

нот 2 се вршат следните измени и дополнувања: 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство. 

 

        Бр. 02-16558/8 Управен одбор 

4 декември 2017 година Претседател, 

                 Скопје  д-р Фатмир Меџити с.р. 

___________________ 

3778. 

Врз основа на член 56, став 1, точка 3 во врска со член 54, став 1, точка 8 на Законот за здравственото оси-

гурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 

31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 

53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 

61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 

171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата оджана на 1 

декември 2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 

ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО 

– КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специја-

листичко – консултативна здравствена заштита – амбулантски („Службен весник на Република Македонија” 

број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011, 138/2012, 

88/2013, 10/2014, 47/2014, 98/2014, 138/2014, 156/2014, 17/2015, 42/2015, 107/2016 и 61/2017), во членот 2, во 

табелата со поднаслов – Респираторни пакети, по услугата АРП12 се додава следната табела: 
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Во табелата со поднаслов – Радиодијагностика кај 

услугата со Шифра РА15 – „Ентероклиза”, во колоната 

3 бројот „26.843,00” се заменува со бројот „32.500,00”. 

 

Во табелата со поднаслов – Интерна медицина кај 

услугата со Шифра АИМ17 – „Бронхоскопија”, во 

колоната 3 бројот „2.500,00” се заменува со бројот 

„4.900,00”.  

Кај услугата со Шифра АИМ18 – „Бронхоскопија 

со биопсија”, во колоната 3 бројот „2.700,00” се 

заменува со бројот „7.380,00”. 

Кај услугата со Шифра АИМ19 – „EHO на 

абдомен”, во колоната 2 текстот „EHO на абдомен” се 

заменува со текстот „ЕХО на органи во абдомен и/или 

граден кош”. 

 

Во табелата со поднаслов – Респираторни пакети 

кај услугата со Шифра АРП9 – „Специјалистички 

пакет со бронхоскопија”, во колоната 3 бројот 

„3.750,00” се заменува со бројот „5.400,00”. 

Кај услугата со Шифра АРП10 – „Специјалистички 

пакет со бронхоскопија и биопсија”, во колоната 3 

бројот „3.950,00” се заменува со бројот „8.000,00”. 

Кај услугата со Шифра АРП11 – „Специјалистички 

пакет со ЕХО и пункција”, во колоната 3 бројот 

„2.100,00” се заменува со бројот „2.350,00”. 

 

Во табелата со поднаслов – Респираторни пакети за 

дијагностика и третман на респираторни заболувања 

кај децата кај услугата со Шифра ДРП1 – „Основен 

респираторен  пакет за деца”, во колоната 3 бројот 

„1.400,00” се заменува со бројот „1.650,00”.  

Кај услугата со Шифра ДРП2 – „Проширен 

респираторен  пакет за деца”, во колоната 3 бројот 

„2.000,00” се заменува со бројот „2.150,00”. 

Кај услугата со Шифра ДРП6 – „Пакет за 

дијагностика на хроничен опструктивен синдром кај 

деца”, во колоната 3 бројот „2.500,00” се заменува со 

бројот „3.200,00”. 

Кај услугата со Шифра ДРП7 – „Пакет за 

егзацербирани хронични респираторни состојби кај 

деца”, во колоната 3 бројот „2.550,00” се заменува со 

бројот „3.000,00”. 

Кај услугата со Шифра ДРП9 – „Пакет за 

дијагностика на  цистична фиброза кај деца”, во 

колоната 3 бројот „3.500,00” се заменува со бројот 

„4.200,00”. 

Кај услугата со Шифра ДРП11 – „Специјалистички 

пакет со бронхоскопија кај деца”, во колоната 3 бројот 

„3.700,00” се заменува со бројот „5.500,00”. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавување во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 

министерот за здравство. 

 

        Бр. 02-16558/10 Управен одбор 

4 декември 2017 година   Претседател, 

                 Скопје д-р Фатмир Меџити с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3779. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 

50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 

11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството 

за труд и социјална политика 

 

О Б Ј А В У В А 

 

1. Стапката на трошоците на живот за месец ноем-

ври 2017 година, во однос на месец октомври 2017 го-

дина, е повисока за 0,2%. 

2. Правото на пораст на платите за месец ноември 

2017 година, во однос на месец октомври 2017 година, 

за работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за ис-

плата на платите во Република Македонија, изнесува 

0,1%. 

 

 Министер 

 за труд и социјална политика, 

 Мила Царовска, с.р. 
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