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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
917.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11.4.2017 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ 

СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА 
ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА(*)

Член 1
 Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулати-

вите на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14, 157/14, 17/15, 
67/15, 126/15, 177/15, 2/16, 68/16, 133/16, 202/16 и 22/17), во членот 1, во ставот (2) по бројот „359“ сврз-никот „и“ 
се заменува со запирка, а по Прилогот 360,  се додаваат 12 нови прилози 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 
369, 370, 371 и 372, кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-до-

нија“.

            Бр. 44-1127/1 Заменик на претседателот
    11 април 2017 година на Владата на Република
               Скопје Македонија,

Никола Тодоров, с.р.



 Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинира-
ната номенклатура, CELEX бр. 32016R1758, 32016R1759, 32016R1760, 32016R1761, 32016R1957, 32016R1958, 32016R1962, 
32016R2033, 32016R2221, 32016R2223,  32016R2224, 32016R2225.
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918.
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за зашти-

та на децата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15 и 27/16) Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 11.4.2017 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -  ДЕТСКА ГРА-
ДИНКА ,,СВЕТОТ НА КОЛОРЕС” ВО СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватна установа за деца - детска градинка ,,СВЕТОТ 
НА КОЛОРЕС“ во Скопје, со седиште на булевар ,,Пар-
тизански одреди“ бр. 71. 

Член 2
Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 

основа на поднесеното барање од основачот Друштво 
за производство, трговија, детски забавни игри и услу-
ги КОЛОРЕС ГРУП ДООЕЛ - Скопје, со седиште на 
ул. ,,Јуриј Гагарин” бр. 46а во Скопје, со Единствен да-
ночен број 4057016531967.

Член 3
Во приватната установа за деца од член 1 од оваа од-

лука ќе се организира и остварува згрижување и воспи-
тание на деца од предучилишна возраст, која како деј-
ност ќе се организира за згрижување, престој, нега, ис-
храна, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, 
културно-забавни активности, мерки и активности за 
подобрување и зачувување на здравјето и за поттикну-
вање на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, 
менталниот и социјалниот развој на детето на возраст 
од една до шест години, односно до вклучување во ос-
новно училиште, како и престој и исхрана за деца над 
шест години, односно од поаѓање во основно учи-
лиште, до десет години возраст, согласно Законот за 
заштита на децата. 

Член 4
Потребните соодветни и стручни и други работни-

ци кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-
тание на деца во приватната установа за деца од член 1 
од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните 
стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5
Потребната опрема за опремување на приватната ус-

танова за деца од член 1 од оваа одлука е согласно про-
пишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-
носта. 

Член 6
Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлу-

ка ќе биде сместена во објект на  булевар ,,Партизан-
ски одреди“ бр. 71 во Скопје, со површина од 411 м2 и 
дворно место од околу 200 м2. 

Член 7
Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-

вање и воспитание е околу 85 деца, организирани во 
шест згрижувачко воспитни групи, согласно Законот за 
заштита на децата. 

Член 8
Програмата за вршење на дејноста е според Програ-

мата за рано учење и развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.46/14).

Член 9
Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во при-

ватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е ма-
кедонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на 
англиски јазик, согласно Законот за заштита на децата. 

Член 10
Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлу-

ка ќе отпочне со работа, по добивањето на решението 
за вршење на дејноста од министерот за труд и социјал-
на политика и уписот во Централниот регистар на Ре-
публика Македонија.

Член 11
Средствата за основање и работа на приватната ус-

танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 
основачот.

Член 12
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-859/1 Заменик на претседателот
11 април 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________

919.
Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен ре-

гионален развој („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.63/07, 187/13, 43/14 и 215/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 11.4. 
2017 година, донесе 

  
О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ  НА ПРОЕКТИ  ЗА  РАЗВОЈ  НА ПЛАНСКИТЕ 

РЕГИОНИ ВО 2017 ГОДИНА
    

Член 1
Со оваа одлука се доделуваат средства за финанси-

рање на проекти за развој на планските региони за 2017 
година во вкупен износ од 109.086.201,00 денари, обез-
бедени во Буџетот на Република Македонија за 2017 го-
дина, во раздел 19101 потпрограма ОА Рамномерен ре-
гионален развој во износ од  49.242.501,00 денари и во 
раздел 280.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален 
развој во износ од 59.843.700,00 денари, наведени во 
Листата на проекти за развој на планските региони за 
финансирање во 2017 година, која е дадена во Прилог 
и е составен дел на оваа одлука.

 
Член 2

Доколку се утврди ненаменско трошење на сред-
ствата кои ќе бидат распределени, Центрите за развој 
на планските региони, потребно е истите да ги вратат 
во Буџетот на Република Македонија.

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

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

Бр. 44-941/1 Заменик на претседателот
11 април 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
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Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15, 153/15 
и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.4.2017 година, донесе

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВЕВЧАНИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа:

920.
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-

на установа Здравствен дом Вевчани.

Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом 

Вевчани, 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 Ма-

кедонија”.

             Бр. 44-970/1 Заменик на претседателот
    11 април 2017 година на Владата на Република
               Скопје Македонија,

Никола Тодоров, с.р.
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921.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Mакедонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 
142/16), а во врска со член 26-а став (3) од Законот за 
електронските комуникации („Службен весник на Ре-
публика Mакедонија“ бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 11.4.2017 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР 
ЗА ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ

ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се усвојува Годишниот извештај за 

работата на Националниот центар за одговор на компју-
терски инциденти за 2016 година, донесен од директо-
рот на Агенцијата за електронски комуникации, во со-
работка со министерот за информатичко општество и 
администрација број 1803-869/2 од 7.3.2017 година. 

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

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

Бр. 44-977/1 Заменик на претседателот
11 април 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________

922.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 27/14, 139/14, 
196/15 и 142/16), а  во врска со член  9 став 8 од Зако-
нот за установите („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 32/05, 120/05 и 51/11), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 11.4.2017 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРИФАЌАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 
ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА ВО ЈАВНА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ  „Д-Р ХАИМ 

АБРАВАНЕЛ“ БИТОЛА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

прифаќање на иницијативата за именување на Јавната 
здравствена установа Здравствен дом Битола во Јавна 
здравствена установа Здравствен дом „Д-р Хаим Абра-
ванел“ Битола, на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена установа Здравствен дом Битола,  број 03-113/1 
од 8.3.2017 година.  

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

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

Бр. 44-1054/1 Заменик на претседателот
11 април 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

_________

923.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 
и 163/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 11.4.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдува градбата со основна класа на намена Д3-
спорт и рекреација и компатибилни класи на намени на 
основната класа на намена, која е потребно да се пред-
види во рамките на КП бр. 1/6 запишана во Имотен 
лист бр.100953, КО Бутел, општина Шуто Оризари, пре-
ку изработка на урбанистичко планска документација 
за градби од посебен интерес.

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

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

Бр. 44-1131/1 Заменик на претседателот
11 април 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________

924.
Врз основа на член 50 став 2 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 
163/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11.4.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдува градбата со основна класа на намена Е2 – ко-
мунална супраструктура, која е потребно да се предви-
ди во рамките на КП 4804/1, запишана во Имотен лист 
бр. 1615, КО Дебар-вгр, преку изработка на урбанистич-
ко планска документација за градби од посебен инте-
рес.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 44-1180/1 Заменик на претседателот
11 април 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

_________

925.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 
и 163/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 11.4.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука како градба од посебен интерес се 

утврдува градбата со основна класа на намена Е2 – ко-
мунална супраструктура, која е потребно да се предви-
ди во рамките на КП бр. 2/1, запишана во Имотен лист 
бр. 97, за КО Луковица, општина Тетово, преку изра-
ботка на урбанистичко планска документација за град-
ба од посебен интерес.

 
Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.

Бр. 44-1181/1 Заменик на претседателот
11 април 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________

926.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 
и 163/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11.4.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука како градба од посебен интерес се 

утврдува градбата со основна класа на намена Е2 – ко-
мунална супраструктура, која е потребно да се предви-
ди во рамките на КП бр. 1718, запишана во Имотен 
лист бр. 232, за КО Скудриње, општина Маврово и Рос-
туше, преку изработка на урбанистичко планска доку-
ментација за градба од посебен интерес.

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

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

Бр. 44-1182/1 Заменик на претседателот
11 април 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________

927.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 
и 163/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11.4.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука како градба од посебен интерес се 

утврдува градбата со основна класа на намена Е2 – ко-
мунална супраструктура, која е потребно да се предви-
ди во рамки на КП бр.395, запишана во Имотен лист 
бр. 230, за КО Брушани, општина Кавадарци преку из-
работка на урбанистичко планска документација за 
градба од посебен интерес.

 
Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.

Бр. 44-1184/1 Заменик на претседателот
11 април 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

___________

928.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 
и 163/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11.4.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука како градба од посебен интерес се 

утврдува градбата со основна класа на намена Е2 – ко-
мунална супраструктура, која е потребно да се предви-
ди во рамки на КП бр. 784 и КП бр. 66/1, запишани во 
Имотен лист бр. 85 за КО Дренок и КП бр. 783/1, запи-
шана во Имотен лист бр. 53 за КО Дренок, општина 
Струга преку изработка на урбанистичко планска доку-
ментација за градба од посебен интерес.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 44-1185/1 Заменик на претседателот
11 април 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________

929.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија’’ бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 11.4.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УПРАВАТА 

ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за финансии му престанува користењето на след-
ните движни ствари:

 

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

на трајно користење, без надоместок на Управата за јав-
ни приходи.

Член 3
Министерот за финансии склучува договор со ди-

ректорот на Управата за јавни приходи, со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движните ствари од членот 
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. 44-1202/1 Заменик на претседателот
11 април 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________

930.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 11.4.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТ  СОПСТВЕНОСТ НА  РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижност сопственост 
на Република Македонија и тоа премер на кат-поткров-
је од објект кој се наоѓа на ул. „Водњанска“ бб во 
Скопје, зграда бр.10, на КП бр.429, КО Центар 2.

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

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

Бр. 44-1271/1 Заменик на претседателот
11 април 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________

931.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11.4.2017 година, донесе 

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

НЕДВИЖНОСТИ

Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижната ствар – објект кој се наоѓа на КП бр. 
14795 адреса Маршал Тито за КО Куманово и тоа:

- зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 3, кат пр, на-
мена на посебен дел од зграда ХС, внатрешна површи-
на 12 м2;

-  зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 3, кат к1, на-
мена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површи-
на 148 м2;

-  зграда 1, намена на зграда Б4-3, влез 3, кат к2, на-
мена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површи-
на 112 м2 и

- зграда 1, намена на зграда  Б4-3, влез 3, кат к2, на-
мена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површи-
на 55 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. 44-1299/1 Заменик на претседателот
11 април 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
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932.
Врз основа на член 23 од Законот за Воената акаде-

мија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
83/09), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11.4.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДА-
ТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА АКА-
ДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“, 
СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2017/2018 ГО-
ДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД 

БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа oдлука се определува бројот на кандидати-

те кои се запишуваат на Воената академија „Генерал 
Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна 
2017/2018 година и тоа вкупно 45 студенти-питомци ка-
ко редовни студенти, чие образование се финансира од 
Буџетот на Република Македонија, од кои:

- 35 студенти-питомци на студиите за потребите на 
Министерството за одбрана и Армијата на Република 
Македонија и

- 10 студенти-питомци на студиите за потребите на 
армиите на Црна Гора и Босна и Херцеговина и за Ко-
совските безбедносни сили во надлежност на Минис-
терство за Косовските безбедносни сили.

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

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

Бр. 44-1470/1 Заменик на претседателот
11 април 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

_________

933.
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 вес-
ник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 
и 190/16), Владата на Република Македонија,  на седни-
цата одржана на 11.4.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА 
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ  НА  ВЛАДАТА

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Секрета-

ријатот за законодавство му престанува  користењето 
на движните ствари – четири гуми за патничко мотор-
но возило, марка TIGAR, тип WINTER (зимски), со оп-
шти карактеристики 205/55 R 16 94 H, M + S. 

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

ат на трајно користење без надомест на Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Маке-
донија.

Член 3
Секретарот на Секретаријатот за законодавство 

склучува договор со директорот на Службата за општи 
и заеднички работи на Владата на Република Македо-
нија, со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ните 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. 44-1600/1 Заменик на претседателот
11 април 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________

934.
Врз основа на член 38 став 1 алинеја 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 11.4.2017 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ФЛАШИРАЊЕ ЗА КОМЕР-
ЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ  НА ЛОКАЛИТЕТ П’КЛИШТЕ, 

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-
лување на концесија за користење на подземна вода за 
флаширање за комерцијални потреби на локалитет П’к-
лиште, општина Ранковце, спроведена во согласност со 
Одлуката за започнување на постапка за доделување на 
концесија за користење на подземна вода за флашира-
ње за комерцијални потреби, на локалитет П’клиште, 
општина Ранковце („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 176/16).

2. Постапката за доделување на концесија за корис-
тење на подземна вода за флаширање за комерцијални 
потреби на локалитет П’клиште, општина Ранковце од 
точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед на тоа 
што по објавениот Јавен повик до истекот на рокот за 
доставување на понуди, не е пристигната ниту една по-
нуда. 

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

Бр. 42-9149/1-16 Заменик на претседателот
11 април 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
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О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ

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

935.
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      Бр. 44-1242/1 Заменик на претседателот
4 април 2017 година на Владата на Република
          Скопје Македонија,

Никола Тодоров, с.р.



 Стр. 36 - Бр. 48                                                                                        20 април 2017

936.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за упра-

вување со светското природно и културно наслед-
ство во Охридскиот регион („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 75/10), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 28.3.2017 
година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК-
ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО СВЕТСКОТО ПРИРОДНО И 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  ВО ОХРИДСКИОТ

РЕГИОН

Член 1
Со ова решение се именува претседател, заменик-

претседател и членови на Комисијата за управување со 
светското природно и културно наследство во Охрид-
скиот регион (во натамошниот текст: Комисијата).

Член 2
За претседател, заменик-претседател и членови на 

Комисијата се именуваат:
1) м-р Зоран Павлов, Национален координатор за 

културното наследство на Охридскиот регион - Управа 
за заштита на културното наследство – претседател;

2) Илбер Мирта, Национален координатор за при-
родното наследство на Охридскиот регион - Управа за 
животна срединa – заменик претседател;

3) Mаријан Галевски, државен советник -  Канцела-
рија на претседателот на Владата на Република Македо-
нија - член;

4) проф. др. Неџбедин Беадини, Државен универзи-
тет во Тетово - Министерство за животна средина и 
просторно планирање - член;

5) Диме Маџовски, државен советник за заштита на 
културното наследство – Министерство за култура - 
член;

6) Сандра  Андовска,  генерален секретар на Нацио-
налниот совет - Кабинет на заменик претседателот на 
Владата задолжен за економски прашања и за координа-
ција со економските ресори - Национален совет за од-
ржлив развој на Република Македонија- член;    

7) др. Златко Левков - Институт за биологија на 
Природно-математичкиот факултет при Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј“ - Скопје   - член;                                                                                                           

8) проф. др. Елизабета Димитрова - Институт за ис-
торија, уметност и археологија на Филозофски факул-
тет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје - 
член;

9) Лилјана Јоноска, советник за анализа и спроведу-
вање на урбанистички планови – Сектор за урбанизам 
и управување со градежно земјиште - Општина Охрид 
- член;

10) Џеми Хајредини, Раководител на Секторот за 
јавни дејности - Општина Струга - член;

11) Даниел Ристески - Општина Дебарца - член;     
12) проф. д-р Сашо Трајановски, научен советник 

во одделението за Фауна на дно - Ј.Н.У. Хидробиолош-
ки завод – Охрид - член;

13) Андон Бојаџи, стручен сорабоник за монито-
ринг и управување со податоци за биолошката разно-
видност - Ј.У. Национален парк Галичица- член;

14) проф. др. Владимир Крпач - Институт за еколо-
гија и технологија при Државниот универзитет во Тето-
во - член;

15) Митрополит дебарско-кичевски г. Тимотеј - Ма-
кедонска православна црква - Охридска архиепископи-
ја - член;

16) Ирсал  Јакупи, Генерален  секретар на ИВЗ - 
Исламска верска заедница - член;

17) Крсте Блажески, асоцијација на хотелиери „ХО-
ТАМ“- Туристичка асоцијација во Охридскиот регион - 
член;

18) Берат Села – „НАТУРА“ - Струга - Невладино 
здружение за заштита на природата - член;

19) Зоран Вељановски Летра - Здружение на граѓа-
ни Фаму Интернационал - Невладино здружение за кул-
турно наследство од Охридскиот регион - член;

20) Тања Бунташеска  Паскали - НУ Завод за зашти-
та на спомениците на културата и Музеј – Охрид - 
член;

21) Милован Шутиноски - Н.У. Музеј „д-р Никола 
Незлобински“ – Струга - член; 

22) м-р Јехона Спахиу, историчар на уметност, виш 
конзерватор - Н.У. Национален конзерваторски центар 
– Скопје - член;

23) Лидија Топузовска, Генерален секретар на Наци-
оналната комисија за УНЕСКО - Национална комисија 
за УНЕСКО - член. 

Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 44-1036/1 Заменик на претседателот
28 март 2017 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ

937.
Врз основа на член 394 алинеја 18 од Законот за без-

бедност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.169/15, 226/15 и 
55/16), министерот за внатрешни работи, донесе
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П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
БАРАЊЕТО И НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦА ЗА 
КОНТРОЛОР, ИСПИТУВАЧ ПО НАСТАВНА ПРОГ-
РАМА СООБРАЌАЈНИ ПРАВИЛА И ПРОПИСИ 
(ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ) И ИСПИТУВАЧ ПО НАСТАВ-
НА ПРОГРАМА УПРАВУВАЊЕ СО ВОЗИЛА 

(ПРАКТИЧЕН ДЕЛ) ВО ИСПИТЕН ЦЕНТАР

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на образецот на барањето и на образецот на ли-
ценцата за контролор, испитувач по наставна програма 
сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и испи-
тувач по наставна програма управување со возила 
(практичен дел) во испитен центар. 

II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА 

КОНТРОЛОР ВО ИСПИТЕН ЦЕНТАР

Член 2
 (1) Образецот на барањето за издавање на лиценца 

за контролор во испитен центар се печати на бела хар-
тија во А4 формат.

(2) Oбразецот на барањето од ставот (1) на овој 
член содржи:

- меморандум со следниот текст:
„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“;
- наслов на барањето;
- податоци за подносителот на барањето: име, татко-

во име и презиме, ден, месец и година на раѓање, место 
на раѓање, единствен матичен број на граѓанинот, живе-
алиште и адреса;

- причини поради кои се поднесува барањето,
- прилози кои се доставуваат кон барањето;
- изјава за точност на податоците:
- датум и место на поднесување на барањето и
- место за потпис на подносителот на барањето.
(3) Образецот на барањето од ставот (1) на овој 

член е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој 
правилник.

III. ФОРМА И СОДРЖИНА НА  ОБРАЗЕЦОТ НА БА-
РАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ИСПИ-
ТУВАЧ ПО НАСТАВНА ПРОГРАМА СООБРАЌАЈ-

НИ ПРАВИЛА И ПРОПИСИ (ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ) ВО 
ИСПИТЕН ЦЕНТАР

Член 3
(1) Образецот на барањето за издавање на лиценца 

за испитувач по наставна програма сообраќајни прави-
ла и прописи (теоретски дел) во испитен центар се печа-
ти на бела хартија во А4 формат.

(2) Oбразецот на барањето од ставот (1) на овој 
член содржи:

- меморандум со следниот текст:

„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“;
- наслов на барањето;
- податоци за подносителот на барањето: име, татко-

во име и презиме,  ден, месец и година на раѓање, мес-
то на раѓање, единствен матичен број на граѓанинот, 
живеалиште и адреса;

- причини поради кои се поднесува барањето;
- прилози кои се доставуваат кон барањето;
- изјава за точност на податоците;
- датум и место на поднесување на барањето и
- место за потпис на подносителот на барањето.
(3) Образецот на барањето од ставот (1) на овој 

член е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој 
правилник.

IV. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БА-
РАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ИСПИ-

ТУВАЧ ПО НАСТАВНА ПРОГРАМА УПРАВУВАЊЕ 
СО ВОЗИЛА (ПРАКТИЧЕН ДЕЛ) ВО ИСПИТЕН ЦЕН-

ТАР

Член 4
(1) Образецот на барањето за издавање на лиценца 

за испитувач по наставна програма управување со вози-
ла (практичен дел) во испитен центар се печати на бела 
хартија во А4 формат.

(2) Oбразецот на барањето од ставот (1) на овој 
член содржи:

- меморандум со следниот текст:
„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“;
- наслов на барањето;
- податоци за подносителот на барањето: име, татко-

во име и презиме,  ден, месец и година на раѓање, мес-
то на раѓање, единствен матичен број на граѓанинот, 
живеалиште и адреса;

- причини поради кои се поднесува барањето;
- прилози кои се доставуваат кон барањето;
- изјава за точност на податоците;
- датум и место на поднесување на барањето и
- место за потпис на подносителот на барањето.
(3) Образецот на барањето од ставот (1) на овој 

член е даден во Прилог бр. 3 и е составен дел на овој 
правилник.

V. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИ-
ЦЕНЦАТА ЗА КОНТРОЛОР ВО ИСПИТЕН ЦЕНТАР

Член 5
(1) Образецот на лиценцата за контролор во испи-

тен центар е изработен на тврда картонска хартија во 
правоаголна форма на А4 формат. 

(2) Во позадината на образецот од ставот (1) на овој 
член отпечатено е знамето на Република Македонија.

(3) Образецот за лиценца од ставот  (1)  на овој 
член содржи:

- меморандум со следниот текст:
„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“;
- амблем на полицијата;



 Стр. 38 - Бр. 48                                                                                        20 април 2017

- законски основ за издавање на лиценцата;
- наслов на лиценцата;
- број на лиценцата;
- име, татково име и презиме на лицето на кое му се 

издава лиценцата за вршење на работи како контролор 
во испитен центар;

- ден, месец, година, место и држава на раѓање и 
место на живеење на лицето на кое му се издава ли-
ценцата вршење на работи како контролор во испитен 
центар;

- ден, месец и година на издавање на Уверение за 
положен стручен испит;

- датум до кога важи лиценцата;
- место и датум на издавање на лиценцата;
- место за печат;
- место за потпис на министерот за внатрешни рабо-

ти и 
- сериски број на лиценцата.
(4) Образецот на лиценца од ставот (1) на овој член 

е даден во Прилог бр. 4 и е составен дел на овој правил-
ник.

VI. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИ-
ЦЕНЦАТА ЗА ИСПИТУВАЧ ПО НАСТАВНА ПРОГ-

РАМА СООБРАЌАЈНИ ПРАВИЛА И ПРОПИСИ 
(ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ) ВО ИСПИТЕН ЦЕНТАР

Член 6
(1) Образецот на лиценцата за испитувач по настав-

на програма сообраќајни правила и прописи (теоретски 
дел) во испитен центар е изработен на тврда картонска 
хартија во правоаголна форма на А4 формат. 

(2) Во позадината на Образецот од ставот (1) на 
овој член отпечатено е знамето на Република Македо-
нија.

(3) Образецот на лиценцата за испитувач по настав-
на програма сообраќајни правила и прописи (теоретски 
дел) во испитен центар содржи:

- меморандум со следниот текст:
„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“;
- амблем на полицијата;
- законски основ за издавање на лиценцата;
- наслов на лиценцата;
- број на лиценцата;
- име, татково име и презиме на лицето на кое му се 

издава лиценцата за вршење на работи како испитувач 
по наставна програма сообраќајни правила и прописи 
(теоретски дел) во испитен центар;

- ден, месец, година, место и држава на раѓање и 
место на живеење на лицето на кое му се издава ли-
ценцата за вршење на работи како испитувач по настав-
на програма сообраќајни правила и прописи (теоретски 
дел) во испитен центар;

- ден, месец и година на издавање на Уверение за 
положен стручен испит;

- датум до кога важи лиценцата;
- место и датум на издавање на лиценцата;
- место за печат;

- место за потпис на министерот за внатрешни рабо-
ти и

- сериски број на лиценцата.
(4) Образецот на лиценцата од ставот (1) на овој 

член е даден во Прилог бр. 5 и е составен дел на овој 
правилник.

VII. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
ЛИЦЕНЦАТА ЗА ИСПИТУВАЧ ПО НАСТАВНА 

ПРОГРАМА УПРАВУВАЊЕ СО ВОЗИЛА 
(ПРАКТИЧЕН ДЕЛ) ВО ИСПИТЕН ЦЕНТАР

Член 7
(1) Образецот на лиценцата за испитувач по настав-

на програма  управување со возила (практичен дел) во 
испитен центар е изработен на тврда картонска хартија 
во правоаголна форма на А4 формат. 

(2) Во позадината на Образецот од ставот (1) на 
овој член отпечатено е знамето на Република Македо-
нија.

(3) Образецот на лиценцата за испитувач по настав-
на програма  управување со возила (практичен дел) во 
испитен центар содржи:

- меморандум со следниот текст:
„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“;
- амблем на полицијата;
- законски основ за издавање на лиценцата;
- наслов на лиценцата;
- број на лиценцата;
- име, татково име и презиме на лицето на кое му се 

издава лиценцата за вршење на работи како испитувач 
по наставна програма управување со возила (практичен 
дел) во испитен центар;

- ден, месец, година, место и држава на раѓање и 
место на живеење на лицето на кое му се издава ли-
ценцата за вршење на работи како испитувач по настав-
на програма управување со возила (практичен дел) во 
испитен центар;

- ден, месец и година на издавање на Уверение за 
положен стручен испит;

- датум до кога важи лиценцата;
- место и датум на издавање на  лиценцата;
- место за печат;
- место за потпис на министерот за внатрешни рабо-

ти и
- сериски број на лиценцата.
 (4) Образецот на лиценцата од ставот (1) на овој 

член е даден во Прилог бр.6 и е составен дел на овој 
правилник.

VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
 

Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето  во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 13.1.1-24540/1 Министер
11 април 2017 година за внатрешни работи,

Скопје д-р Агим Нухиу, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

938.
Врз основа на член 92 став 5 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 07/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГОЛЕ-
МИНАТА НА РИБИТЕ ПОД КОЈА НЕ СМЕАТ ДА 
СЕ ЛОВАТ ЗА СТОПАНСКИ И РЕКРЕАТИВЕН 

РИБОЛОВ

Член 1
Во Правилникот за големината на рибите под која 

не смеат да се ловат за стопански и рекреативен рибо-
лов („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/11 и 57/13) во членот 2 табелата се менува и гласи:

„

                                                                                                                                
“

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 14 - 2828/3 Министер за земјоделство,
12 април  2017 година шумарство и водостопанство,

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

939.
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија, врз основа на член 31 од Законот за презе-
мање на акционерски друштва („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.69/2013, 188/2013, 166/2014, 
154/2015 и 23/2016), постапувајќи по Барањето за доби-
вање дозвола за понуда за преземање на Технокомерц 
АД Скопје, поднесено од Комерцијална Банка АД 
Скопје, Дирекција за вршење услуги со хартии од вред-
ност, во име и за сметка на преземачот - Илија Фили-
повски, бр.10-230-8155/1 од 28.2.2017 година (поднесе-
но на пропишаниот образец на ден 8.3.2017 година), на 
седницата одржана на ден 7.4.2017 година го донесе 
следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

1. На Илија Филиповски, се издава дозвола за дава-
ње понуда за преземање на Технокомерц АД Скопје. 
Понудата за преземање ја дава Комерцијална Банка АД 
Скопје, Дирекција за вршење услуги со хартии од вред-
ност, во име и за сметка на Илија Филиповски. 

2. Понудата за преземање се однесува на 14.504 
обични акции со право на глас издадени од Техноко-
мерц АД Скопје.

3. Преземањето на хартиите од вредност ќе се врши 
по цена од 1.000 денари по акција.

4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 30 де-
на од денот на првото објавување на понудата за презе-
мање.

5. Преземачот од точка 1 на ова Решение е должен 
да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предви-
ден со Законот и Понудата за преземање.

6. Жалбата против ова решение не го одложува не-
говото извршување.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.

УП 1 Број 10-44 Комисија за хартии од вредност
7 април 2017 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
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м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
940.

Врз основа на член 24 став (1) алинеја 5, а во врска 
со членовите 79, 80 и 81 од Законот за електронските 
комуникации („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), ди-
ректорот на Агенцијата за електронски комуникации 
на ден 11.04.2017 донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА РЕЛЕВАНТНИ ПАЗАРИ  ШТО СЕ ПОДЛЕЖНИ НА 

ПРЕТХОДНА РЕГУЛАЦИЈА

Член 1
Во Одлуката за утврдување на релевантни пазари 

што се подлежни на претходна регулација број 02-
5015/1 од 23.09.2010 година, број 02-2010/2 од 
15.04.2011 година, број 0307-1276/2 од 07.05.2014 го-
дина, број 0201-1476/7 од 15.12.2014 година, број 1306-
252/2 од 20.01.2016 година и број 1303-690/10 од 
19.04.2016 година во член 3 точка а) потточката 1 се 
брише. Потточката 2 станува потточка 1.

Во член 3 од истата Одлука точка б) потточките 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат потточки 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 и 11. 

Новатa потточка 5 се менува и гласи:
“пазар за големопродажен локален пристап обезбе-

ден на фиксна локација“.
Новатa потточка 6 се менува и гласи:
“пазар за големопродажен централен пристап обез-

беден на фиксна локација за производи за широка пот-
рошувачка  “.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија“ и на веб страната на Агенцијата 
за електронски комуникации.

О б р а з л о ж е н и е

Врз основа на членовите 79, 80 и 81 од Законот за 
електронските комуникации, Агенцијата за електрон-
ски комуникации изврши анализа на релевантниот па-
зар за продажба на производи и услуги на мало, пазар 
Пристап до јавна електронска комуникациска мрежа на 
фиксна локација за резиденцијални и деловни корис-
ници.

Во финалниот документ од анализата на пазар Прис-
тап до јавна електронска комуникациска мрежа на фик-
сна локација за резиденцијални и деловни корисници, 
донесен под број 1302-475/2 од 03.02.2017 година е ут-
врдено дека  овој релевантен малопродажен пазар пове-
ќе не го исполнува тестот на три критериуми со што ис-
тиот не ги исполнува условите за релевантен пазар за 

претходна регулација. Според заклучоците релевантни-
от пазар се брише.

Врз основа на членовите 79, 80 и 81 од Законот за 
електронските комуникации, Агенцијата за електрон-
ски комуникации изврши анализа на релевантните паза-
ри за продажба на производи и услуги на големо и тоа: 

- физички пристап до мрежна инфраструктура (цело-
сен и поделен разврзан пристап) на фиксна локација и

- пристап до услуги со широк опсег (broadband).
Во финалниот документ од анализата на двата реле-

вантни пазари се утврдува промена на насловите на па-
зарите во согласност со новата препорака на Европска-
та Комисија за релевантни пазари кои се подлежни на 
претходна регулација (2014/710/EU) од 09.Октомври 
2014 година.

Согласно заклучоците од Финалниот документ за 
анализа на овие два релевантни пазари донесен под 
број 1302-231/4 од 11.04.2017 насловите на двата реле-
вантни пазари се менуваат и гласат:

- “пазар за големопродажен локален пристап обезбе-
ден на фиксна локација“ и

- “пазар за големопродажен централен пристап обез-
беден на фиксна локација за производи за широка пот-
рошувачка”.

Со оглед на сето ова погоре наведено, а врз основа 
на членот 24 став (1) алинеја 5 од Законот за електрон-
ските комуникации, директорот на Агенцијата за елек-
тронски комуникации донесе одлука како во диспозити-
вот. 

Бр. 1302-1322/2 Агенција за електронски
11 април 2017 година комуникации

Скопје Директор,
Сашо Димитријоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО

941.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 
24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРА-
НА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВО-
ДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПО-
ТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА 
ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА 
ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ЧЕШКА

Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни, 

производи и нуспроизводи од животинско потекло зара-
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ди заштита од внесување на вирусот на високо патоге-
на авијарна инфлуенца во Република Македонија по по-
текло од Република Чешка („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 11/17, 16/17 и 29/17), во членот 1 
став (1) по алинејата 2 се додаваат две нови алинеи 3 и 
4 кои гласат: 

„- Регион Плзен/Region of Plzen,
- Регион Карлови Вари/Region of Karlovy Vary,”.

Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 02 – 335/4 Директор на Агенцијата
5 април 2017 година за храна и ветеринарство,

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р.
_________

942.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 
24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРА-
НА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВО-
ДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПО-
ТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА 
ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА 
ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни, 

производи и нуспроизводи од животинско потекло зара-
ди заштита од внесување на вирусот на високо патоге-
на авијарна инфлуенца во Република Македонија по по-
текло од Република Хрватска (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 16/17 и 31/17), во членот 1 
став (1) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која 
гласи: 

„- Крапина-Загорје/Krapina-Zagorje,”.

Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 02 – 462/4 Директор на Агенцијата
5 април 2017 година за храна и ветеринарство,

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

943.
По извршено срамнување на изворниот текст ут-

врдено е дека во текстот на Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за задолжителната резерва, 
објавена во „Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 218/16, направена е техничка грешка, поради 
што се дава 

И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 

РЕЗЕРВА

Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлу-
ката за задолжителната резерва („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.218/16), во точката 1 ознака-
та за алинеја 3 се брише, а зборовите: „просечната днев-
на состојба на издвоените средства на банката на девиз-
ната сметка во евра во МИПС за периодот на исполнува-
ње е најмалку еднаква на 5% од пресметаната задолжи-
телна резерва во евра, согласно со точка 8 од оваа од-
лука“, се додаваат по сврзникот “и“ во алинеја 2.

 
Бр.13854

20 април 2017 година Вицегувернер,
Скопје д-р Фадил Бајрами, с.р.

 

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

944.
Врз основа на членовите 1, 6 и 17 од Законот за 

државните награди („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за до-
делување на наградата „Гоце Делчев“, на седницата од-
ржана на 3 април 2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛ-
ЧЕВ" ЗА 2017 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ 
ОСТВАРУВАЊА  ОД ИНТЕРЕС  ЗА  РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА

I. За особено значајни остварувања од интерес за Ре-
публиката во областа на науката, наградата „Гоце Дел-
чев“ за 2017 година, се доделува за трудовите:

„ФОРЕНЗИЧКА ДНК - АНАЛИЗА НА ЗАБИТЕ“ 
од  д-р Ванчо Спиров, објавена во 2016 година.

„ГЕОХЕМИСКИ АТЛАС НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА“ од проф. д-р  Трајче Стафилов и д-р Роберт 
Шајн, објавена во 2016 година и

„КИРКЕГАРД ЗА КОНСУМЕРИЗМОТ (етичко, ес-
тетско и религиозно читање)“ од проф. д-р Јасна Котев-
ска, објавена во 2016 година. 

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

Број 08 - 996/2 Претседател
19 април 2017 година на Одборот за доделување

Скопје на наградата „Гоце Делчев“
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