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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
3318.

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за оружјето („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 119/13) е направена 
грешка поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО

Во членот 33 став 2 во новиот став 3 во вториот и 
третиот ред наместо зборовите: „не жлебени“, треба да 
стои зборот „жлебени“ и во четвртиот ред наместо збо-
ровите: „не жлебени“, треба да стои зборот „нежле-
бени“.

Бр. 10-3515/2 Од Законодавно - правната
7 октомври 2013 година комисија на Собранието

Скопје на Република Македонија
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3319.

Врз основа на член 11-а од Законот за податоците 
во електронски облик  и електронски потпис (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.34/2001, 
6/2002 и 98/2008), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 1.10.2013 година, донесе

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

Член 1
Во Уредбата за воспоставувањето и начинот на ко-

ристење на информациониот систем за обработка на по-
датоци во електронски облик и електронски потпис 
при постапки за увоз, извоз и транзит (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.134/2008 и 13/2011), 
членот 16 се менува и гласи:

„Член 16
Дејствија кои органите ги преземаат во управната и 

други постапки преку едношалтерскиот систем
(1) Органот преку едношалтерскиот систем:
- врши прием на барање за издавање на дозвола,
- внесува податоци содржани во барањето за дозво-

ла поднесено во хартиена форма од страна на економ-
скиот оператор,

- води постапка за издавање на дозволата,
- испраќа известување до подносителот на барање-

то за донесена одлука за издавање или неодобрување 
на дозвола,

- издава акт за издавање или неодобрување на доз-
вола,

- поништува или укинува акт за издавање на дозво-
ла во целост или делумно,

- врши проверка на издадени дозволи од други ор-
гани,

- ја потврдува искористеноста на дозволата и
- води и има целосен пристап до евиденцијата за 

примена и испратена документација, како и до самата 
документација во постапката за издавање на дозволи.

(2) Царинската управа преку едношалтерскиот сис-
тем ги презема дејствијата наведени во став (1) алинеи 
7 и 8 од овој член, дејствијата во постапките за распре-
делба на стоките во тарифни квоти и дејствијата за еви-
денција на меѓународниот превоз на патници и издаде-
ните дозволи за меѓународен превоз на стоки од ставот 
(3) на овој член.

(3) Министерството за транспорт и врски во едно-
шалтерскиот систем внесува податоци за издадените 
дозволи за меѓународен превоз на стоки пропишани со 
билатерална спогодба потпишана помеѓу Република 
Македонија и земјата до, од или преку чија територија 
се извршува превозот.  Министерството за транспорт и 
врски и Државниот инспекторат за транспорт преку ед-
ношалтерскиот систем вршат увид во евидентираните 
податоци за меѓународниот превоз на стоки и патници.

(4) Економскиот оператор преку едношалтерскиот 
систем:

- пребарува и добива информации за соодветните 
дозволи и распределбата на стоки во тарифни квоти 
според тарифните ознаки на стоките, 

- поднесува барање за издавање на дозвола,
- комуницира со органот во текот на постапката,
- добива известување за одлуката за издавање или 

неодобрување на дозвола и
- ја презема дозволата.
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(5) Во комуникацијата преку едношалтерскиот сис-
тем органот и економскиот оператор користат електрон-
ски потпис во форма на дигитален сертификат, соглас-
но закон.“

Член 2
Во членот 17 став (1) алинејата 2 се менува и гласи:
„ - доказ за извршена уплата на административна 

такса, согласно Законот за административни такси, 
превземен по електронски пат преку едношалтерскиот 
систем од трезорската сметка, но само доколку начи-
нот на кој уплатата е извршена е во согласност со упат-
ствата кои се објавени од органот на неговата официјал-
на веб страница.“

Ставот (2) се менува и гласи:
„Органот преку едношалтерскиот систем има увид 

во доказите од став (1) алинеа 2 на овој член и врши 
проверка на нивната валидност и евидентирање на  ис-
користеноста на превземената уплата на администра-
тивна такса преку нејзино поврзување со соодветното 
барање поднесено преку едношалтерскиот систем.“

Ставот (3) се менува и гласи:
„По исклучок, доказите за кои нема податоци во ед-

ношалтерскиот систем органот ги бара од подносите-
лот на барањето.“

Член 3
Во член 19 ставот (1) се менува и гласи:
„Органот преку софтверската програма има увид и 

можност да печати автоматски генерирани извештаи во 
кои се содржат основни податоци за следење на деј-
ствијата преку едношалтерскиот систем и евиденција 
на предметите.“

Член 4
Во членот 20 се додаваат три нови става  (2), (3) и 

(4) кои гласат:
„(2) Органот на неговата официјална веб страница 

креира посебна страница за едношалтерскиот систем и 
на неа објавува содржини наменети за економските опе-
ратори, согласно законите и подзаконските акти во не-
гова надлежност и истите редовно ги ажурира.

(3) Органот на веб страницата од став (2) на овој 
член објавува: 

- прописи, правилници и упатства кои се однесува-
ат на постапката на издавање и обработка на барањата 
за дозволи и тарифни квоти преку едношалтерскиот 
систем, 

- информации за видот на дозволите кои ги обрабо-
тува преку едношалтерскиот систем, износите на адми-
нистративните такси и дополнителни надоместоци и на-

чинот на нивна пресметка, начинот на пополнување, 
плаќање и обезбедување на доказите за извршените уп-
лати за нивно издавање, 

- обрасци за поднесување на барањата за дозволи и 
тарифни квоти во хартиена форма, 

- извештаи за обемот на издадени дозволи и просеч-
ното време на издавање преку едношалтерскиот систем 
и 

- други информации од интерес на економските опе-
ратори.

(4) Министерството за транспорт и врски на негова-
та официјална веб страница објавува листа на земји за 
кои не е потребна дозвола или има делумна либерализа-
ција на дозволи, во зависност од видот на превозот, за 
тековната година.“

Член 5
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 ноември 2013 година“.

Бр. 41-6463/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3320.

Bpз основа на член 12 став (7) од Законот за турис-
тички развојни зони ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.141/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, до-
несе

У Р Е Д Б А
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ И 
УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ОПРЕМАТА (ХАРДВЕ-
РОТ), КАКО И ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА СОФТВЕ-
РОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Член 1
Co оваа уредба се пропишуваат техничките стандар-

ди и услови во поглед на опремата (хардверот), како и 
функционалноста на софтверот за електронското јавно 
наддавање.

Член 2
Софтверот за електронското јавно наддавање кој 

функционира како централна веб апликација, која ќе се 
води при Заедницата на единиците на локалната само-
управа, потребно е да ги исполнува следните минимал-
ни технички стандарди и услови:
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- Најмалку два сервери со минимални карактерис-
тики;

- Четири јадрен процесор со 2 GHz брзина на проце-
сор;

- Четири GB RAM меморија;
- Два хард диска од по 120 GB (2x120 GB) поврзани 

во RAID технологија;
- Мрежен контролер;
- Оптички уред CD/DVD RW;
- Графичка карта со VGA излез;
- Влезно излезни единици: тастатура, маус, мони-

тор;
- Еден уред за непрекинато напојување со електрич-

на енергија UPS (Unlimited Power Supply) 750 Watt;
- Мрежен уред за поврзување на целиот систем;
- Оперативен систем кој обезбедува работна плат-

форма за функционирање на софтверот за електронско 
јавно наддавање;

- Централизирано безбедносно решение со антиви-
рус кое обезбедува сигурност на целиот систем на 
упади, вируси и ја гарантира сигурноста на целиот сис-
тем;

- Интернет апликациски сервер кој ги обезбедува си-
те функции во позадина, а кои се потребни да функцио-
нира софтверот за електронското јавно наддавање;

- База на податоци за нормално функционирање на 
софтверот за електронско јавно наддавање каде што ќе 
се складираат податоците и ќе се чуваат безбедни;

- Backup решение за базите со податоци и
- Изнајмена симетрична интернет линија со загаран-

тирана брзина од 2 Mbit/s брзина на симнување 
(download) и 2 Mbit/s upload и загарантирана достап-
ност до интернет од 99,99% од времето.

Член 3
На субјектите од член 13 од Законот за туристички 

развојни зони кои доставиле комплетна пријава за учес-
тво на јавното наддавање, Комисијата за спроведување 
на постапки за јавно наддавање им доделува кориснич-
ко име и шифра за користење на софтверот за електрон-
ско јавно наддавање.

Член 4
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-6898/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

3321.
Врз основа на член 19 и 20 од Законот за државното 

правобранителство („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 3 септември 2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

1. Се огласува именување државен правобранител 
на Република Македонија.  

2. За државен правобранител на Република Македо-
нија се именува лице кое ги исполнува следниве ус-
лови: 

- да е државјанин на Република Македонија, 
- да е дипломиран правник со работно искуство на 

правни работи најмалку осум години по положен право-
суден испит, 

- да ужива углед за вршење на функцијата. 
3. Заинтересираните кандидати, пријавите со пот-

ребните документи за докажување на исполнувањето 
на условите во точка 2 на оваа одлука, во оригинал или 
фотокопија заверена на нотар, да ги поднесат до Влада-
та на Република Македонија во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ и во дневниот печат.

4. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник “, 
„Вечер“ и „Коха“.

Бр. 23-6335/1 Претседател на Владата
3 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3322.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 
и 120/2013), Владата на Република Македонија во својс-
тво на Собрание на акционери на Акционерско друш-
тво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ 
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопстве-
ност, на седницата одржана на 1.10.2013 година, доне-
се
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О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ 
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на 

Акционерското друштво за вршење на енергетски деј-
ности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скоп-
је во државна сопственост за 2012 година, усвоена со 
Одлука бр.0202-105/2 од 22.2.2013 година донесена на 
дваесет и деветтата седница на Одборот на директори 
одржана на 22.2.2013 година.

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

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

Бр.41–5346/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

3323.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва („Службен  весник на Републи-
ка Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 
и 120/2013), Владата на Република Македонија во својс-
тво на Собрание на акционери на Акционерско друш-
тво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ 
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопстве-
ност, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, доне-
се

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕ-
ШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОН-
СКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДР-
ЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ГОДИНАТА ШТО 

ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобруваат Финансиските изве-

штаи на Акционерското друштво за вршење на енергет-

ски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУР-
СИ Скопје во државна сопственост за годината што за-
вршува на 31 декември 2012 година, усвоени со Одлу-
ка бр.0202-105/7 од 22.2.2013 година донесена на двае-
сет и деветтата седница на Одборот на директори одр-
жана на 22.2.2013 година.

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

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

Бр.41–5346/2 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

___________
3324.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 
за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 
и 120/2013), Владата на Република Македонија во својс-
тво на Собрание на акционери на Акционерско друш-
тво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ 
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопстве-
ност, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, доне-
се

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-
ТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 
МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОП-
ЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВО ПЕРИО-
ДОТ ОД 1.1.2012 ГОДИНА ДО 31.12.2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 

работата на Акционерското друштво за вршење на енер-
гетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕ-
СУРСИ Скопје во државна сопственост во периодот од 
1.1.2012 година до 31.12.2012 година, усвоен со Одлу-
ка бр.0202-314/2 од 22.7.2013 година донесена на трие-
сет и петтата седница на Одборот на директори одржа-
на на 22.7.2013 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41–5346/3 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

___________

3325.
Врз основа на член 384 став (2) точка 3) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 
и 120/2013), Владата на Република Македонија во својс-
тво на Собрание на акционери на Акционерско друш-
тво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ 
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопстве-
ност, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, доне-
се

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕ-
ТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈ-
НОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН

НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето со Акционерското друштво за вршење на 
енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 
РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2012 годи-
на, на член на Одборот на директори, и тоа:

- Бошко Стефановски - независен неизвршен член и 
претседател на Одборот на директори.

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

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

Бр.41–5346/4 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

___________

3326.
Врз основа на член 384 став (2) точка 3) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 
и 120/2013), Владата на Република Македонија во својс-
тво на Собрание на акционери на Акционерско друш-
тво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ 
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопстве-
ност, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, доне-
се

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕ-
ТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈ-
НОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН

НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето со Акционерското друштво за вршење на 
енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 
РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2012 годи-
на, на член на Одборот на директори, и тоа:

- Исак Абази - неизвршен член на Одборот на дире-
ктори.

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

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

Бр.41–5346/5 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

___________

3327.
Врз основа на член 384 став (2) точка 3) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 
и 120/2013), Владата на Република Македонија во својс-
тво на Собрание на акционери на Акционерско друш-
тво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ 
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопстве-
ност, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, доне-
се

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕ-
ТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈ-
НОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН 

НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето со Акционерското друштво за вршење на 
енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 
РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2012 годи-
на, на член на Одборот на директори, и тоа:

- Крсте Миладинов - извршен член на Одборот на 
директори.

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

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

Бр.41–5346/6 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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3328.
Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479 

став (2) од Законот за трговските друштва („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 
25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 
70/2013, 119/2013 и 120/2013), Владата на Република 
Македонија во својство на Собрание на акционери на 
Акционерско друштво за вршење на енергетски дејно-
сти МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје 
во државна сопственост, на седницата одржана на 
1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИ-
ЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И НА ФИНАНСИ-
СКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-
ТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 
МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се избира овластениот ревизор ТП 

РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА Скопје за ревизија на Годишната 
сметка и на Финансиските извештаи на Акционерското 
друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОН-
СКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопс-
твеност за 2013 година.

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

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

Бр.41–5346/7 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

___________
3329.

Врз основа на член 282, член 383 став (1) точка 6) и 7), 
член 421 и член 427 од Законот за трговските друштва 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 
24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 и 120/2013) и член 
7 став (1), член 9 став (2) и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 
и 13/2013), Владата на Република Македонија во својс-
тво на Собрание на акционери на Акционерско друш-
тво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ 
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопстве-
ност, на седницата одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИ-
НА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ MАКЕДОНСКИ 
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА 
СОПСТВЕНОСТ, СО ВЛОГОВИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ 
НА НОВИ АКЦИИ ОД ТРЕТА ЕМИСИЈА ПО ПАТ  НА 

ПРИВАТНА ПОНУДА

Фирма и седиште на издавачот

Член 1
Акционерското друштво за вршење на енергетски 

дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
Скопје во државна сопственост, ЕМБС 6664903, Ул. 
„Максим Горки“ бр.11/1-3 Скопје, (во понатамошен 
текст: Друштвото), ја зголемува основната главнина со 
влогови преку издавање  нови акции од трета емисија, 
по пат на приватна понуда.

Предмет на регулирање
Член 2

Друштвото ја зголемува основната главнина со вло-
гови преку издавање на нови 1.620 обични акции од 
трета емисија, по пат на приватна понуда, во соглас-
ност со Законот за трговските друштва, Законот за хар-
тии од вредност и подзаконските прописи.

Начин на издавање на хартиите од вредност

Член 3
Зголемувањето на основната главнина се врши со па-

рични влогови преку издавање нови акции од трета емиси-
ја, по пат на приватна понуда, за познати купувачи.

Целта поради која се издаваат хартиите од вредност

Член 4
 Друштвото издава хартии од вредност заради зголему-

вање на основната главнина на Друштвото, односно заради 
создавање услови за непречено функционирање.

Број, род и класа на хартиите од вредност 
кои се издаваат

Член 5
Друштвото издава 1.620 обични акции.

Номинална вредност на хартиите од вредност

Член 6
Номиналната вредност на една обична акција е 100 

ЕВРА, односно номиналната вредност на сите нови из-
дадени обични акции изнесува 162.000 ЕВРА, во денар-
ска противвредност по среден курс на Народна банка 
на Република Македонија објавен на денот пред денот 
на донесување на одлуката за зголемување на основна-
та главнина.

Продажна цена на хартиите од вредност

Член 7
Продажната цена на хартиите од вредност кои се 

емитираат е во висина од 100 ЕВРА по една акција, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија објавен на денот пред 
денот на донесување на одлуката за зголемување на ос-
новната главнина.

Вкупна вредност на емисијата
Член 8

Друштвото издава обични акции во вкупна вред-
ност од 162.000 ЕВРА, во денарска противвредност по 
среден курс на НБРМ на Република Македонија обја-
вен на денот пред денот на донесување на одлуката за 
зголемување на основната главнина.

Права кои произлегуваат од обичните акции

Член 9
Имателите на обичните акции имаат право на глас 

на тој начин што секоја обична акција обезбедува пра-
во на еден глас во Собранието на Друштвото.

Покрај правото од став 1 на овој член, обичните ак-
ции ги даваат следниве права:

- право на исплата на дел од добивката – дивиденда-
та;

- право на исплата на дел од остатокот од ликвида-
ционата односно стечајната маса на Друштвото;

- други права во согласност со Законот и Статутот 
на Друштвото.
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Начин на исплата на дивиденда

Член 10
Новите издадени акции од зголемената основна 

главнина учествуваат во распределбата на добивката 
во годината во која е извршено зголемувањето на ос-
новната главнина, сметано на номиналната вредност на 
акциите.

Начин, време и место на запишување на хартии од 
вредност

Член 11
Новоиздадените хартии од вредност се запишуваат 

во рок од 15 дена од конечноста на решението за дава-
ње одобрение за издавањето на хартиите од вредност 
од Комисијата за хартии од вредност.

По реализација на третата емисија за зголемување 
на основната главнина се поднесува пријава за упис во 
Централниот регистар на Република Македонија, во 
рок од 8 дена од денот на зголемувањето на основната 
главнина.

Новоиздадените акции се евидентираат во дематери-
јализирана форма во Централниот Депозитар за хартии 
од вредност во рок од 3 (три) работни дена по уписот 
во трговскиот регистар.

Начин  и краен рок на уплата на хартиите 
од вредност

Член 12
Хартиите од вредност кои се предмет на приватната 

понуда се уплатуваат во рок од 15  календарски дена од 
конечноста на решението на Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија, на сметката на 
Друштвото.

Начин на објавување  на издавањето на хартиите од 
вредност

Член 13
Друштвото ја известува јавноста за третата емисија 

на хартии од вредност првиот ден по конечноста на ре-
шението за давање одобрение за издавањето на хартии-
те од вредност од Комисијата за хартии од вредност, со 
објавување на соопштение на македонски јазик во еден 
дневен весник што излегува на територијата на Репуб-
лика Македонија.

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од 
вредност, како и јавноста, за запишаните и платени хар-
тии од вредност, односно за процентот на реализација 
на емисијата, најдоцна во рок од 5 работни дена од за-
вршување на приватната понуда. Известувањето во про-
пишана форма се поднесува до Комисијата за хартии 
од вредност и се објавува во еден дневен весник што из-
легува на територија на Република Македонија.

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од 
вредност за уписот на зголемувањето на основната 
главнина во трговскиот регистар и за регистрација на 
новоиздадените акции во депозитарот за хартии од 
вредност, најдоцна во рок од 5 работни дена по уписот 
во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Постапка за распределба на хартиите од вредност 
помеѓу одделните купувачи во случај на приватна 

понуда

Член 14
Новоиздадените хартии од вредност се наменети за 

запишување и уплаќање на хартии од вредност од еден 
познат купувач – институционален инвеститор, кој во-
едно е и постоечки акционер во Друштвото.

Идентитет  на познати  купувачи при приватна 
понуда

Член 15
Новоиздадените хартии од вредност се наменети за 

запишување и уплата од страна на Влада на Република 
Македонија со седиште во Скопје на ул. „Булевар Илин-
ден“ бр.2, со ЕМБС 4064674.

Висината на паричниот влог изнесува 162.000 евра.
По уплатата и запишувањето на новоиздадените 

хартии од вредност, Владата на Република Македонија 
се стекнува со 1.620 обични акции.

Останати одредби

Член 16
Се задолжува Извршниот директор на Друштвото 

да ја извести јавноста за втората емисија на хартии од 
вредност со објавување на соопштение во еден дневен 
весник што излегува на територија на Република Маке-
донија.

Се задолжува Извршниот директор на Друштвото 
да ја извести Комисијата за хартии од вредност и јавно-
ста за реализацијата на хартиите од вредност, да извр-
ши упис на емисијата во Централниот регистар на Ре-
публика Македонија, упис на новоиздадените акции во 
Централниот депозитарот за хартии од вредност, како 
и да ја извести Комисијата за хартии од вредност за 
уписите, во законски предвидените рокови за секое пое-
динечно дејствие.

Член 17
Оваа Одлука има карактер на Одлука за измена на 

Статутот на Друштвото.
Со оваа Одлука се овластува Одборот на директори 

на Друштвото по завршување на емисијата да изготви 
Пречистен текст на Статутот на Друштвото, во кој ќе 
се изврши усогласување на одредбите кои ја уредуваат 
основната главнина и бројот на акциите.

Член 18
Се овластува Одборот на директори на Друштвото 

при евентуално барање од Комисијата за хартии од 
вредност да врши измена и дополнување на оваа Одлу-
ка доколку се укаже потреба за тоа, без право на проме-
ни во висината и условите на емисијата.

Член 19
За се што не е уредено со оваа одлука важат одред-

бите од Законот за хартии од вредност, Законот за тр-
говските друштва и подзаконските прописи од Комиси-
ја за хартии од вредност.

Член 20
Рокот за спроведување на оваа Одлука е 1 (една) го-

дина сметано од денот на нејзиното влегување во сила.

Член 21
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41–5346/8 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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3330.
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 
25/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата,  одржана на 1.10.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛ-
ГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ТРГОВ-
СКО  ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА 

„АЛБНОР КОМПАНИ“ ДООЕЛ ТЕТОВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште со намена за изградба на мала хидроелек-
трична централа сопственост на Република Македо-
нија, со непосредна спогодба на правното лице Тргов-
ско  друштво за производство на енергија „АЛБНОР 
КОМПАНИ“ ДООЕЛ Тетово (ЕМБС: 6435823), со се-
диште во Тетово, ул. „Борис Кидрич“ бр. 1, за градеж-
ното земјиште во вкупна површина од 1352 м2 и тоа:

Г.П 1.1 (МХЕ) формирана од
- КП бр. 2121/11 КО Бачишта-Вон Г.Р. со површина 

од 2 м2 евидентирано во Имотен лист број 351 КО  Ба-
чишта-Вон Г.Р.;

- КП бр. 2121/12 КО  Бачишта-Вон Г.Р. со површи-
на од 5 м2 евидентирано во Имотен лист број 351 КО 
Бачишта-Вон Г.Р.;

- КП бр. 1454/13 КО Бачишта-Вон Г.Р. со површина 
од 493 м2 евидентирано во Имотен лист број 350 КО  
Бачишта-Вон Г.Р.;

Г.П 1.2 формирана од
- КП бр. 122/3 КО Бачишта-Вон Г.Р. со површина 

од 471 м2 евидентирано во Имотен лист број 350 КО 
Бачишта-Вон Г.Р.;

- КП бр. 1454/18 КО Бачишта-Вон Г.Р. со површина 
од 71 м2 евидентирано во Имотен лист број 350 КО Ба-
чишта-Вон Г.Р.;

- КП бр. 2121/5 КО Бачишта-Вон Г.Р. со површина 
од 310 м2 евидентирано во Имотен лист број 350 КО 
Бачишта-Вон Г.Р.

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

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

Бр. 41-6294/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3331.

Врз основа на член 418 став (1) од Законот за тргов-
ските друштва („Службен весник на Република Македо-
нија" 6р. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 
48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 и 
120/2013) и член 14 алинеја 1 од Статутот на Акционер-
ското друштво „Македонска информативна агенција" - 
Скопје, во државна сопственост („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 53/2006 и 157/2007), Влада-
та на Република Македонија, во својство на Собрание 
на Акционерското друштво „Македонска информатив-
на агенција" - Скопје, во државна сопственост, на сед-
ницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

С Т А Т У Т А Р Н А  О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИО-
НЕРСКОТО ДРУШТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОР-
МАТИВНА АГЕНЦИЈА" -СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА

СОПСТВЕНОСТ

Член 1
Во Статутот на Акционерското друштво „Македон-

ска информативна агенција" -Скопје, во државна соп-
ственост („Службен весник на Република Македонија" 
6р.53/2006 и 157/2007), во членот 42 ставот (2) се мену-
ва и гласи:

„Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент 
кој не може да биде помал од 5 % од добивката, се доде-
ка резервите на друштвото не достигнат износ којшто е 
еднаков на една десетина од основната главнина. Ако 
така создадената резерва се намали, мора да се допол-
ни на ист начин.

Член 2
Се овластува Надзорниот одбор на Акционерското 

друштво „Македонска информативна агенција" - 
Скопје, во државна сопственост да изготви пречистен 
текст на Статутот на Акционерското друштво „Маке-
донска информативна агенција" - Скопје, во државна 
сопственост.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, a ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41-6378/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3332.

Врз основа на член 15 став 2 и став 4 алинеја 3 од 
Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012 и 
25/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТУЃУВАЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПС-
ТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО 
НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА ПО ОСНОВ НА ОФО-
РМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ПОРАДИ 

ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

Член 1
Со непосредна спогодба заради оформување на гра-

дежна парцела да се отуѓи градежно земјиште сопстве-
ност на Република Македонија поради изградба на об-
јект од јавен интерес - спортско рекреативен центар на 
територијата на општина Старо Нагоричане, со вкупна 
површина од 36.791 м2, кое преставува:

- КП бр.101 КО Старо Нагоричане со површина од 
451 м2, КП бр. 102 КО Старо Нагоричане со површина 
од 366м2, КП бр. 105 КО Старо Нагоричане  со површи-
на од 376м2, КП бр. 106 КО Старо Нагоричане со повр-
шина од 346м2, КП бр. 107 КО Старо Нагоричане со по-
вршина од 140м2, КП бр. 109/1 КО Старо Нагоричане 
со површина од 189м2, КП бр. 114/1 КО Старо Нагори-
чане со површина од 219 м2, КП бр. 117/1 КО Старо На-
горичане со површина од 309 м2, КП бр. 118 КО Старо 
Нагоричане со површина од 269м2, КП бр. 121/1 КО 
Старо Нагоричане со површина од 130м2, КП бр. 122/1 
КО Старо Нагоричане со површина од 86м2, КП бр. 
124/1 КО Старо Нагоричане со површина од 66м2, КП 
бр. 125/1 КО Старо Нагоричане со површина од 83м2, 
КП бр. 127 КО Старо Нагоричане со површина од 
102м2, КП бр. 128/1 КО Старо Нагоричане со површи-
на од 38м2, КП бр. 128/2 КО Старо Нагоричане со повр-
шина од 17м2, КП бр. 129/1 КО Старо Нагоричане со 
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површина од 13м2, КП бр. 129/2 КО Старо Нагоричане 
со површина од 23м2, КП бр. 131/1 КО Старо Нагорича-
не со површина од 1452м2, КП бр. 132 КО Старо Наго-
ричане со површина од 1567м2, КП бр. 133 КО Старо 
Нагоричане со површина од 1125м2, КП бр. 134/1 КО 
Старо Нагоричане со површина од 989м2, КП бр. 135/1 
КО Старо Нагоричане со површина од 831м2, КП бр. 
137 КО Старо Нагоричане со површина од 512м2, КП 
бр. 138/1 КО Старо Нагоричане со површина од 621м2, 
КП бр. 139/1 КО Старо Нагоричане со површина од 
397м2, КП бр. 140 КО Старо Нагоричане со површина 
од 518м2, КП бр. 141 КО Старо Нагоричане со површи-
на од 507м2 , КП бр. 142/1 КО Старо Нагоричане со по-
вршина од 402м2, КП бр. 143/1 КО Старо Нагоричане 
со површина од 563м2, КП бр. 144 КО Старо Нагорича-
не со површина од 462м2, КП бр. 145 КО Старо Нагори-
чане со површина од 171м2, КП бр. 146/1 КО Старо На-
горичане со површина од 168м2, КП бр. 151/1 КО Ста-
ро Нагоричане со површина од 363м2, КП бр. 152/1 КО 
Старо Нагоричане со површина од 363м2, КП бр. 155/1 
КО Старо Нагоричане со површина од 395м2, КП бр. 
156/1 КО Старо Нагоричане со површина од 415м2, КП 
бр. 159/1 КО Старо Нагоричане со површина од 345м2, 
КП бр. 160/1 КО Старо Нагоричане со површина од 
291м2, КП бр. 165/1 КО Старо Нагоричане со површи-
на од 324м2, КП бр. 166/1 КО Старо Нагоричане со по-
вршина од 622м2, КП бр. 77 КО Старо Нагоричане со 
површина од 511м2, КП бр. 78/1 КО Старо Нагоричане 
со површина од 106м2, КП бр. 79/1 КО Старо Нагорича-
не со површина од 156м2, КП бр. 80 КО Старо Нагори-
чане со површина од 576м2, КП бр. 81 КО Старо Наго-
ричане со површина од 692м2, КП бр. 82 КО Старо На-
горичане со површина од 697м2, КП бр. 83/1 КО Старо 
Нагоричане со површина од 720м2, КП бр. 86 КО Ста-
ро Нагоричане со површина од 1148м2, КП бр. 87 КО 
Старо Нагоричане со површина од 2667м2, КП бр. 88 
КО Старо Нагоричане со површина од 612м2, КП бр. 
89 КО Старо Нагоричане со површина од 2738м2, КП 
бр. 94 КО Старо Нагоричане со површина од 170м2, 
КП бр. 95 КО Старо Нагоричане со површина од 
371м2, КП бр. 96 КО Старо Нагоричане со површина 
од 456м2, КП бр. 98 КО Старо Нагоричане со површи-
на од 391м2, КП бр. 99 КО Старо Нагоричане со повр-
шина од 296м2, КП бр. 90 КО Старо Нагоричане со по-
вршина од 2586м2, КП бр. 136 КО Старо Нагоричане 
со површина од 1186м2, евидентирани во  Имотен лист 
број 351, КП бр. 8343/2 КО Старо Нагоричане со повр-
шина од 2760м2, КП бр. 8344/2 КО Старо Нагоричане 
со површина од 748м2, евидентирани во  Имотен лист 
број 249, КП бр. 168/2 КО Старо Нагоричане со повр-
шина од 180м2, евидентирана во  Имотен лист број 250 
и КП бр. 2992/2 КО Челопек со површина од 185м2, 
евидентирана во Имотен лист број 321, врз основа на 
Согласност број 10-1300/3 од 17.9.2013 година, на Аген-
цијата за млади и спорт, со која се откажала од потреба-
та за изградба на објект од јавен интерес утврден со за-
кон.

Член 2
Оваа одлука да ја спроведе Министерството за 

транспорт и врски согласно член 46, став (7) Законот за 
градежно земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12 и 25/13).

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

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

Бр.41–6431/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

3333.
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 го-
дина, донесе

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НA ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Член 1
Co оваа одлука на Општина Кисела Вода и се дава-

ат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари 
– дел од објект (простории) во склоп на објект на ул. 
,,Драчевска“ б.б. Скопје, сопственост на Република Ма-
кедонија и тоа:

-  Приземје влез 1 со вкупна површина од ДП 298 
м2,

-  Приземје влез 2 со вкупна површина од ДП 8м2,
-  К1 влез 1 со вкупна површина од ДП 123м2,
на КП 12440, КО Драчево 2, евидентирани во ИЛ 

бр. 190865.

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

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

Бр. 41-6531/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје     Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3334.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДНА КО-
МОРА, ВИСОКОПРИТИСЕН ЦЕВКОВОД И МХЕЦ 

БР. 5 КО ВАТАША ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Член 1

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на водна 
комора, високопритисен цевковод и МХЕЦ бр.5 КО Ва-
таша, општина Кавадарци.    

    
Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна  пoвршина од  1693м2, 
ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-6596/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3335.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 
35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА 
УСТАНОВА ТЕТОВСКИ ТЕАТАР - ТЕТОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за култура му престанува користењето на движ-
ната ствар – моторно возило, со следните карактерис-
тики:

Вид: патничко
Марка: Опел Омега Караван
Број на шасија: WOL000066P1053390
Регистарски број: DO-NA 218
Вредност: 150.000 денари.

Член 2
Движнaтa ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење на Националната установа Тетовски 
театар од Тетово без надомест.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Националната установа Тетовски театар од Те-
тово со кој се уредуваат правата и обврските за движна-
та ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно 
користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-6598/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3336.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-
рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА – ВАРОВНИК ОД ЛЕЖИШТЕТО  

„ЦЕР“ ОПШТИНА КИЧЕВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-
атација на минерална суровина – варовник од лежиште-
то “Цер“ општина Кичево, бр. 24-9228/1 од 8.11.2007 
година еднострано се раскинува, бидејќи концесиoне-
рот прекинал со изведување на рударските работи по-
долго од една година. 

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

Бр. 41-6606/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3337.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-
рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.10.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА – ДОЛОМИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ

„СУВОДОЛ“ ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-
атација на минерална суровина – доломит на локалите-
тот  „Суводол“ општина Македонски Брод, бр.24-
8460/1 од 18.10.2007 година еднострано се раскинува, 
бидејќи концесиoнерот прекинал со изведување на ру-
дарските работи подолго од една година. 

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

Бр. 41-6607/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3338.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-
рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС 
СО2 ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ

С. ГЕРМИЈАН, БИТОЛА

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-
атација на минерална суровина – минерална вода и гас 
СО2 од лежиштето на локалитетот кај с. Гермијан, Бито-
ла  бр. 24-1051/1 од 18.12.2007 година, еднострано се 
раскинува од страна на концедентот, заради неплаќање 
на концесискиот надоместок.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката бр. 23-7027/1 од 11 декем-
ври 2001 година, за давање концесија за експлоатација 
на минералната суровина – минерална вода и гас СО2 
на Родопи Котон – Битола на локалитетот во с. Герми-
јан, Битола (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 100/2001).

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

Бр. 41-6608/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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3339.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.10.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ „ЧАЧКА“  С. ГОРНА БАЊИЦА, ОПШТИНА

ГОСТИВАР

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-
атација на минерална суровина – варовник на локалите-
тот “Чачка“ с. Горна Бањица, општина Гостивар бр. 24-
4353/1 од 22.05.2008 година, еднострано се раскинува 
од страна на концедентот, заради неплаќање на конце-
сискиот надоместок од страна на концесионерот.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за ек-
сплоатација на минералната суровина – градежен тех-
нички камен – варовник на “ЕРСЕ-КОМЕРЦ“ ДОО Гос-
тивар на локалитетот “Чачка“ с.Г.Бањица - Гостивар 
бр. 19-1196/1 од 11 април 2005 година (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 24/05).

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

Бр. 41-6609/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

    Скопје     Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3340.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-
рални суровини (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ

КРСТОТ С. УМЛЕНА, ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-
атација на минерална суровина – кварц на локалитетот 
Крстот с. Умлена, општина Пехчево  бр. 24-8269/1 од 
10.10.2007 година, еднострано се раскинува од страна 
на концедентот, заради неплаќање на концесискиот на-
доместок.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката      бр. 19-6251/1 од 19 де-
кември 2006 година, за давање концесија за експлоата-
ција на минералната суровина – кварц на АД Црвена 
Ѕвезда – Пехчево на локалитетот Крстот с.Умлена, оп-
штина Пехчево („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/2006).

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-6610/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

    Скопје     Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

3341.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.10.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА И ЈАГЛЕНО-
РОДЕН ДВООКСИД СО2 НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО 
БЛИЗИНА НА С. СРЕДНО ЕГРИ - БИСТРИЦА

 -БИТОЛСКО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-
атација на минерална суровина – минерална вода и јаг-
ленороден двооксид СО2 на локалитетот во близина на 
с.Средно Егри-Бистрица-битолско, бр. 24-4347/1 од 
22.05.2008 година, еднострано се раскинува од страна 
на концедентот, заради неплаќање на концесискиот на-
доместок.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за ек-
сплоатација на минералната суровина – минерална во-
да и  јагленороден двооксид СО2 на ДООЕЛ ,,Борче 
Смит“ с. Средно Егри, општина Бистрица, на локалите-
тот  во близина на с.Средно Егри, општина Бистрица, 
Битолско бр. 19-2292/1 од 16 јуни 2005 година (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 48/2005).

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-6611/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје     Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3342.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.10.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

„ЦЕР“ ОПШТИНА КИЧЕВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-
атација на минерална суровина – мермер на локалите-
тот „Цер“ општина Кичево, бр. 24-8464/1 од 18.10.2007 
година еднострано се раскинува, бидејќи концесионе-
рот нема поднесено барање за издавање на дозвола за 
експлоатација на минерални суровини во рок од една 
година од денот на склучување на договорот за конце-
сија за експлоатација на минерални суровини. 

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

Бр. 41-6612/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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3343.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.10.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА – ПРИРОДНО ПЕЧЕНА ГЛИНА НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ  „ЦРВЕНА МОГИЛА“ ОПШТИНА

ДЕЛЧЕВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-
атација на минерална суровина – природно печена гли-
на на локалитетот  “Црвена Могила“ општина Делчево, 
бр.24-8463/1 од 18.10.2007 година еднострано се раски-
нува, бидејќи концесиoнерот прекинал со изведување 
на рударските работи подолго од една година. 

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

Бр. 41-6613/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

    Скопје     Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3344.

Врз основа на член 51, став (2) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА – ВАРОВНИК ОД ЛЕЖИШТЕТО  

„ОСТРЕЦ“, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-
атација на минерална суровина – варовник од лежиште-
то  “Острец“ општина Делчево, бр.24-9230/1 од 
8.11.2007 година еднострано се раскинува, бидејќи 
концесиoнерот прекинал со изведување на рударските 
работи подолго од една година. 

2. Со денот на влегување во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за ек-
сплоатација на минерална суровина- варовник на ГРА-
НИТ АД Скопје на локалитет “Острец“ општина Делче-
во (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
12/2003).  

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

Бр. 41-6614/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3345.

Врз основа на член 52 став (5) од Законот за мине-
рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.10.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА – ГРАНИТ ОД ЛЕЖИШТЕ-
ТО НА ЛОКАЛНОСТА „КЛИСЕ БАИР“ КАЈ С.НО-
ВО СЕЛО, ОПШТИНА ШТИП ОД СТРАНА 

НА КОНЦЕСИОНЕРОТ

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-
атација на минералната суровина – гранит од лежиште-
то на локалноста “Клисе Баир“ кај с.Ново Село, општи-
на Штип бр.24-2924/1 од 31.03.2008 година, едностра-
но се раскинува по барање на концесионерот Градежно-
то  трговско друштво БЕТОН-ШТИП АД Штип, заради 
немање на економски интерес за натамошно извршува-
ње на концесијата за експлоатација.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање на концесија за 
експлоатација на минерална суровина-гранит на ГТД 
“БЕТОН-ШТИП“ Штип на локалитетот Клисе Баир, оп-
штина Штип бр.23-786/1 од 24.02.2003 година (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 12/2003).

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

Бр. 41-6615/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3346.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА ОД ЛЕЖИШТЕТО

„ВРАНЕШНИЦА“ ОПШТИНА КИЧЕВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-
атација на минерална суровина – глина од лежиштето 
„Вранешница“ општина Кичево, бр. 24-9227/1 од 
8.11.2007 година еднострано се раскинува, бидејќи 
концесионерот нема поднесено барање за издавање на 
дозвола за експлоатација на минерални суровини во 
рок од една година од денот на склучување на догово-
рот за концесија за експлоатација на минерални суро-
вини. 

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

Бр. 41 - 6616/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3347.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.10.2013 година донесе

О Д Л У К А
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ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ

ГРАД, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-
атација на минерална суровина – варовник на локалите-
тот Град, општина Делчево, бр.24-8475/1 од 18.10.2007  
година, еднострано се раскинува, бидејќи концесионе-
рот прекинал со изведување на рударските работи по-
долго од една година.

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

Бр. 41-6617/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

    Скопје     Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3348.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-
рални суровини (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.10.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
КОРЕШНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-
атација на минерална суровина – варовник на локалите-
тот Корешница, општина Демир Капија, бр. 24-8459/1 
од 18.10.2007година, еднострано се раскинува од стра-
на на концедентот, заради тоа што концесионерот пре-
кинал со изведување на рударските работи подолго од 
една година.

2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-6618/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје     Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3349.

Врз основа на член 10 став (4) од Законот за турис-
тички развојни зони  („Службен весник на Република 
Македонија" бр.141/2012) Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКА РАЗВОЈНА ЗО-

НА „СТАР ДОЈРАН"

Член 1
Се основа Туристичка развојна зона „Стар Дојран".

Член 2
Основач на зоната од член 1 на оваа одлука е Влада-

та на Република Македонија.

Член 3
Називот на Туристичката развојна зона е: Туристич-

ка развојна зона „Стар Дојран".
Скратениот назив на зоната гласи: ТРЗ „Стар Дој-

ран".
Член 4

Туристичката развојна зона „Стар Дојран" е дефини-
рана со Урбанистички план за вон населено место за 
Туристичка развојна зона м.в. Карач, КО Стар Дојран, 
согласно член 50-б од Законот за просторно и урбанис-
тичко планирање („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 
18/2011, 53/2011, 60/2011, 144/2012 и 55/2013), а градби-
те се од прва категорија согласно член 57 став (1) од За-
конот за градење („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 
54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013 и 79/2013).

Туристичката развојна зона „Стар Дојран" се осно-
ва на земјиште, сопственост на Република Македонија, 
со вкупна површина од 195046 м2, кое претставува: КП 
302, КП 312, дел од КП 311, КО Стар Дојран, евиденти-
рани во Имотен лист број 1, дел од КП 354, КО Стар 
Дојран, евидентирана во Имотен лист број 4 и КП 31, 
КО Стар Дојран, евидентирана во Имотен лист број 
1614.

Член 5
Туристичката развојна зона „Стар Дојран" се осно-

ва за вршење на дејностите согласно член 34 од Зако-
нот за туристички развојни зони. 

Член 6
Работите сврзани со формирањето, развојот и следе-

њето на зоната во име на Владата на Република Македо-
нија ги врши Агенцијата за промоција и поддршка на 
туризмот на Република Македонија.

Член 7
Поради вршење на работите во врска со формирање-

то и развојот на зоната, согласно Законот за туристич-
ки развојни зони, со земјиштето опишано во член 4 од 
оваа одлука управува Агенцијата за промоција и под-
дршка на туризмот на Република Македонија.

Земјиштето од став 1 на овој член Агенцијата за 
промоција и поддршка на туризмот на Република Маке-
донија може да го отуѓува согласно Законот за турис-
тички развојни зони.

Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-6923/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3350.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА ФИ-
НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Агенција за финансиска поддршка во земјоделство-
то и руралниот развој, бр. 07-2795/4 од  1.10.2013 го-
дина.

Член 2
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Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

 
Бр. 41-7183/1 Заменик на претседателот

1 октомври 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3351.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА ФИ-
НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Агенција за финансиска поддршка во земјоделство-
то и руралниот развој, бр. 07-2060/3 од  1.10.2013 го-
дина.

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

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

 
Бр. 41-7183/2 Заменик на претседателот

1 октомври 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3352.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА ФИ-
НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Агенција за финансиска поддршка во земјоделство-
то и руралниот развој, бр. 07-2796/4 од  1.10.2013 го-
дина.

Член 2

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

 
Бр. 41-7183/3 Заменик на претседателот

1 октомври 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3353.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА ФИ-
НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Агенција за финансиска поддршка во земјоделство-
то и руралниот развој, бр. 07-2447/3 од  1.10.2013 го-
дина.

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

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

 
Бр. 41-7183/4 Заменик на претседателот

1 октомври 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3354.
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 7 алинеја 9 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“   бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

КОСОВО, СО СЕДИШТЕ ВО ПРИЗРЕН

Член 1
Република Македонија го затвора Почесниот конзу-

лат во Република Косово, со седиште во Призрен.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
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Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 142/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3355.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 01.10.2013 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА

КОСОВО, СО СЕДИШТЕ ВО ПЕЌ

Член 1
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Република Косово, со седиште во Пеќ.

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука.

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

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

Бр. 144/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3356.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 7 алинеја 9 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“  бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
01.10.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
КОСОВО, СО СЕДИШТЕ ВО ПРИЗРЕН

1. Се отповикува Горан Шукрија од местото Поче-
сен конзул на Република Македонија во Република Ко-
сово, со седиште во Призрен.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.

Бр. 143/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

3357.
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“   бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
01.10.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО, 

СО СЕДИШТЕ ВО ПЕЌ

1. Се именува Шкелќим Деволи за Почесен конзул 
на Република Македонија во Република Косово, со се-
диште во Пеќ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 145/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3358.

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за желез-
нички систем („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.48/2010, 23/2011, 80/2012 и 155/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
1.10.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2013 ГОДИНА

1. Во Годишната програма за финансирање на же-
лезничката инфраструктура за 2013 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.04/13), во точката 
1 износот „304.370.000,00“ се заменува со износот 
„314.370.000,00“.

2. Во точката 2, потточка 1 износот „20.500.000,00“ 
се заменува со износот „28.500.000,00“.

Потточката 3 се менува и гласи:
„Одржување на долен строј     26.000.000,00 денари.
Сечење на вегетација покрај пруга од лева и десна 

страна, чистење на одводни штитни канали и пропусти, 
рачно и машински со машина ровокопач Вениери и ма-
шина грајфер Геисмар КГТВ, кои ќе се вршат на желез-
ничките пруги на територија на Република Македонија. 
Cо оваа позиција се обезбедува видливост на пругата и 
светлосната сигнализација како и слободен проток на 
водата по штитните и одводни канали и пропусти.“.

Bо потточката 4 износот „34.500.000,00“ се замену-
ва со износот „67.500.000,00“. 

Во потточката 14 износот „80.000.000,00“ се замену-
ва со износот„62.000.000,00“. 

Потточката 15 се брише.
Потточките 16 и 17 стануваат потточки 15 и 16.
3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр.41–6572/1 Заменик на претседателот
1 октомври 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
3359.

Врз основа на член 11 став (1), алинеи 1, 2, 3 и 6 и 
член 61 став (1) од Законот за возила („Службен весник 
на Република Македонија” бр.140/08, 53/11, 123/12 и 
70/13), министерот за економија, донесе

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИ-

НЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО
   

Член 1
Во Правилникот за единечно одобрување на возило 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.16/10, 
62/10, 105/10, 13/11, 39/11, 169/11, 185/11, 84/12, 
132/12, 153/12 и 59/13),  по членот 2 се додава нов член 
2-а кој гласи:

„Член 2-а
Постапката за единечно одобрување  за половните 

возила од категориите N и О кои се увезени до 30 јуни 
2013 година, треба да заврши  во период од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник, сог-
ласно техничките барања дадени во Прилог XXIII на 
овој правилник во кој се содржани техничките специфи-
кации и еквивалентните со нив правилници на ЕСЕ за 
возила.“ 

Член 2
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”.

Бр. 25-5025/2
7 октомври 2013 година Министер за економија,

Скопје Ваљон Сараќини, с.р.
_________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

3360.
Врз основа на член 31 став 7 од  Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 49/10,  53/11, 126/12, 15/13, 69/13 и 
106/13), министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА  ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ КОИ 
ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОТКУПУВАЧИ-
ТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ПОБЛИ-
СКИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ ОТКУПНИТЕ  МЕСТА НА  ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИ

Член 1
Во Правилникот за поблиските услови кои треба да 

ги исполнуваат откупувачите на земјоделски произво-
ди и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат 
откупните места на земјоделски производи („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.102/10, 144/10, 
156/11 и 40/13) во членот 2 зборовите: „и винско гроз-
је“ се заменуваат со зборовите: „винско грозје и мед“. 

 
Член 2

По членот 9 се додава нов член 9-а кој гласи:

„9-а
(1) Откупот на мед се врши во собирно дистрибути-

вен центар.
(2) Откупувачот за да врши откуп на мед на откуп-

ното место од став (1) на овој член покрај условите од 
член 4 на овој правилник треба да ги исполнува и след-
ните услови:

- да располага со следните објекти:приемна просто-
рија, главна просторија, помошна просторија и мага-
цински простор и

- да располага со следната опрема: садови кои се 
изработени од некородирачки материјали, вага, комора 
за декристализација на мед и комора за филтрирање на 
мед.“ 

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 02-18076/3 Министер за земјоделство,
19 септември 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје Љупчо Димовски, с.р.
__________

3361.
Врз основа на член 33 став 4 и член 36 став 5 од  За-

конот за земјоделство и рурален развој („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 
15/13, 69/13 и 106/13), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРА-
ЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТА-
РОТ НА ОТКУПУВАЧИ И РЕГИСТАРОТ НА УВОЗ-
НИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 
И ПОТРЕБНАТА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Во Правилникот за образецот на барањето за упис 

во регистарот на откупувачи и регистарот на увозници 
на одделни земјоделски производи и потребната при-
дружна документација („Службен весник на Република 
Македонија“  бр.102/10, 144/10, 156/11 и 40/13) Прило-
гот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на 
овој правилник. 

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр.08-18554/2 Министер за земјоделство,
19 септември 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје Љупчо Димовски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3362.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 23 став 2 од  Законот за 
енергетика ( „Службен весник на РМ“ бр.16/11 , 136/11 
и 79/13) и член 24 став 1 точка 10 од Статутот бр.01-
391/2 од 26.08.2011 година на седницата одржана на 
ден 08.10.2013 година ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДОО-
ЕЛ – СКОПЈЕ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА

ГРЕЈНАТА СЕЗОНА 2013/2014
                                                                        
   

Член 1
Се задолжува Друштвото за производство на топ-

линска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ - Скопје, регулиран произ-
водител на топлинска енергија  да ја отпочне и врши 
дејноста производство на топлинска енергија за грејна-
та сезона 2013/2014 и согласно Лиценцата ТЕ-
11.01.1/12, издадена од Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република Македонија, да превземе соодвет-
ни мерки, да обезбеди сигурна, квалитетна, ефикасна 
испорака на топлинска енергија до вршителот на енер-
гетската дејност дистрибуција на топлинска енергија, а 
со цел заштита на правата на потрошувачите и корисни-
ците на ситемот на топлинска енергија. 

Член 2
Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага 

нејзиното извршување.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето 

и истата ќе биде објавена во „Службен весник на РМ“.

Бр. 02-1711/1
8 октомври 2013 година                Претседател,

Скопје        Димитар Петров, с.р.
__________

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

3363.
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник  на Репуб-
лика 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, 16/2013 и 91/2013), и член 95 од Правил-
никот за содржината и начинот на остварување на правата 
и обврските од задолжителното здравствено осигурување 
(„Службен весник  на Република Македонија“ број 
54/2012, 138/2012, 164/2012, 57/2013, 64/2013, 88/2013 и 
119/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено оси-
гурување на Македонија на седницата одржана на 19 сеп-
тември 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕД-
ВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА 
И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
И ОБВРСКИТЕ  ОД  ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предвиде-

ни во Правилникот за содржината и начинот на оства-
рување на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување („Службен весник  на Репуб-
лика Македонија“ број 133/2011, 5/12, 29/12, 79/12, 
57/2013, 64/2013, 88/2013 ,105/2013 и 119/2013), во чле-
нот 1  обрасците: Пријава/одјава/промена за задолжи-
телно здравствено осигурување (образец-ЗО-1); Барање 
за надомест (рефундација на средства) за вградени стан-
дардни материјали или санитетски потрошени материја-
ли (образец-Р1); Барање за надомест (рефундација на 
средства) за лекови (образец-Р2); Барање за надомест 
(рефундација на средства) на патни трошоци (образец-
Р3); Барање за ослободување од партиципација (обра-
зец-П1); Барање за надоместок на плата поради бо-
лест/повреда/нега (образец-Н1); Барање за надоместок 
на плата поради бременост и раѓање (образец-Н2); Бара-
ње за право на специјализирана медицинска рехабили-
тација (образец-МР1); Барање за донесување на реше-
ние по поднесено барање за остварување на право од за-
должително здравствено осигурување (образец-БД); Ба-
рање за надоместок (рефундација на средства) за орто-
педски и други помагала (образец-Р4) како и образецот 
Барање за надоместок на средства за извршени здрав-
ствени услуги за дијализа во странство (образец-ДС), 
се заменуваат со нови обрасци кои се составен дел на 
оваа одлука.

Член 2
Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлу-

ката за утврдување на обрасците предвидени во Пра-
вилникот за содржината и начинот на остварување на 
правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 88/2013) во членот 1 став 1 бројот„ 27“ се за-
менува со бројот„ 28“.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 02–12466/4 Управен одбор
19 септември 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.
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3364.

Врз основа на член 30 и 56 став 1 точка 3 од Законот 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 и 91/2013), и член 43 од Пра-

вилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Службен вес-

ник  на Република Македонија“ број 88/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија на седницата одржана на 19 септември 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕД-

ВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ 

НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на здрав-

ствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник  на Република Македонија“ број 

133/2011, 53/2012, 18/2013, 88/2013 и 91/2013),  во членот 1 обрасците:Барање за болничко лекување во 

странство (образец-Л1); Барање за продолжување на лекување во странство и/или признавање на дополнител-

ни трошоци (образец-Л2); Барање за надомест на средства за користење на здравствени услуги во странство 

– итен случај (образец-Л3); Барање за контролен преглед во странство по извршено болничко лекување во 

странство на товар на ФЗОМ (образец-Л4); Барање за надомест на средства за пренос на починато лице при 

болничко лекување во странство на товар на ФЗОМ (образец-Л5); Барање за издавање на двојазичен образец 

за работници упатени на привремена работа во држава со која РМ има склучено (превземено) договор за со-

цијално осигурување (образец Д1) како и образецот Барање за издавање на двојазичен образец за остварува-

ње на право на здравствено осигурување за време на привремен престој (приватно или службено патување, 

студиски престој, школување, стручно условршување, престој во врска со меѓународна – техничка, научна и 

културна соработка и слично) во држава со која РМ има склучено (превземено) договор за социјално осигу-

рување (образец ПП1), се заменуваат со нови обрасци кои се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 02–12466/5 Управен одбор

19 септември 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.
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