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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
5108. 

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, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
20.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО 
САУДИСКА АРАБИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЏЕДА 

 
Член 1 

Република Македонија отвора Почесен конзулат во 
Кралството Саудиска  Арабија, со седиште во Џеда. 

 
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. 119/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5109. 
Врз основа на член 4-а став (11) од Законот за тех-

нолошко индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 139/09, 
156/10, 127/12, 41 /14, 160/14, 72/15 и 129/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
13.10.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ НА 
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО КОНДЕВО 
МК ДОО ШТИП- КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШ-
КО ИНДУСТРИСКА  РАЗВОЈНА ЗОНА „ШТИП“ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за 
доделување на државна помош на Друштвото за произ-
водство КОНДЕВО МК ДОО Штип- корисник на тех-
нолошко индустриска развојна зона „Штип“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 123/1 Заменик на претседателот 

  13 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5110. 
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 
44/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 20.10.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија, градежна пар-
цела бр.2.29 предвидена со Урбанистички план за село 
Илинден, локалитет спортски центар, изменување и до-
полнување, донесен со Одлука бр.07-1356/3 од 
27.7.2007 година од Советот на општина Илинден кое 
претставува: 

- дел од КП бр.247/1 КО Марино со површина од 
6035 м2, евидентирана во Имотен лист број 1281; 

- дел од КП бр.247/2 КО Марино со површина од 
4319 м2, евидентирана во Имотен лист број 1342 и 

- дел од КП бр.248 КО Марино-вон град со површи-
на од 50 м2, евидентирана во Имотен лист број 1736, 
врз основа на Согласноста број 03-7998/1 од 9.9.2015 
година на Министерството за труд и социјална полити-
ка и Согласноста број 10-14329/8 од 13.10.2015 година 
на Министерството за образование и наука, со кои се 
откажале од потребата за изградба на градби од јавен 
интерес утврдени со закон. 

 
Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе Општина Илинден сог-
ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија за општина Илинден број 51-5081/1 од 28.9.2011 
година („Службен весник на Република Македонија“, 
број 140/11). 

 
Член 3 

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

 
Бр.42-8933/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5111. 
Врз основа на член 11 од Законот за спортската ака-

демија („Службен весник на Република Македонија” 
бр.115/14, 129/15 и 146/15), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 20.10.2015 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКАТА НА СПОСОБ-
НОСТИТЕ ЗА СПОРТСКИ ВЕШТИНИ НА УЧЕ-
НИЦИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО СПОРТСКА 
АКАДЕМИЈА, СПОРТСКИТЕ ФЕДЕРАЦИИ КОИ 
УЧЕСТВУВААТ ВО ПРОВЕРКАТА, КАКО И БО-
ДИРАЊЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПРОВЕРКАТА  

НА СПОРТСКИТЕ СПОСОБНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за 

начинот на проверката на способностите за спортски веш-
тини на учениците за запишување во спортска академија, 
спортските федерации кои учествуваат во проверката, како 
и бодирањето на резултатите од проверката на спортските 
способности бр.20-16129/1 од 14.10.2015 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.42-9846/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5112. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 129/15) 
и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приват-
но партнерство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.6/12, 144/14, 33/15 и 104/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
20.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – ПЕСОК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРА-
ДЕЖНИШТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-
МО И МАЛО ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ ЕК-
СПОРТ-ИМПОРТ С.БАТИНЦИ, СТУДЕНИЧАНИ 
НА  ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ВАРВАРА“,  ОПШТИНА 

СОПИШТЕ 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – пе-
сок на локалитетот „с.Варвара“, Општина Сопиште на 
Друштвото за градежништво, услуги и трговија на го-
лемо и мало ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-им-
порт с.Батинци, Студеничани, согласно Одлуката за за-
почнување на постапка за доделување на концесии за 
детални геолошки истражувања на минерални сурови-
ни бр.42-3934/1 од 5.5.2015 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.77/15). 

2. Друштвото за градежништво, услуги и трговија 
на големо и мало ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-
импорт с.Батинци, Студеничани достави понуда со 
број 00000130 на 28.8.2015 година. 

3. Друштвото за градежништво, услуги и трговија 
на големо и мало ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-
импорт с.Батинци, Студеничани ги исполни условите 
содржани во Јавниот повик и Тендерската документа-
ција и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за градежништво, услуги и трго-
вија на големо и мало ЦВЕТ-КОМПАНИ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт с.Батинци, Студеничани се доделува 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
ралната суровина – песок на локалитетот „с.Варвара“ 
Општина Сопиште, со површина на простор на конце-
сија за детални геолошки истражувања дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелата, и 
тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
1 7536476 4641373 
2 7536522 4641387 
3 7536587 4641596 
4 7536632 4641682 
5 7536799 4641726 

6 7536868 4641461 
7 7536732 4641354 
8 7536634 4641275 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,099269 км2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 72.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

 
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 

врши Министерството за економија.  
10. Во име на Владата на Република Македонија, 

Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

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

 
Бр.42-9921/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5113. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 129/15) 
и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приват-
но партнерство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.6/12, 144/14, 33/15 и 104/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
20.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – ФЕЛДСПАТ НА ДРУШТВОТО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ОГ-
РАЖДЕН – МИКРОМИКС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ 
СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ХАМЗАЛИ 2“,  

ОПШТИНА БОСИЛОВО 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – 
фелдспат на локалитетот „Хамзали 2“, Општина Боси-
лово на Друштвото за производство, трговија и услуги 
ОГРАЖДЕН – МИКРОМИКС ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица, согласно Одлуката за започнување на поста-
пка за доделување на концесии за детални геолошки 
истражувања на минерални суровини бр. 42-3934/1 од 
5.5.2015 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.77/15). 
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2. Друштвото за производство, трговија и услуги 
ОГРАЖДЕН – МИКРОМИКС ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица достави понуда со број 00000125 на 
31.8.2015 година. 

3. Друштвото за производство, трговија и услуги 
ОГРАЖДЕН – МИКРОМИКС ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица ги исполни условите содржани во Јавниот 
повик и Тендерската документација и достави најпо-
волна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ОГРАЖДЕН – МИКРОМИКС ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица се доделува концесија за детални геолошки 
истражувања на минералната суровина – фелдспат на 
локалитетот „Хамзали 2“, Општина Босилово, со пов-
ршина на простор на концесија за детални геолошки 
истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелите, и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
1 7648008 4597640 
2 7647827 4597735 
3 7647890 4597980 
4 7648090 4597980 
5 7648125 4597820 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,071675 км2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 82.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр.42-9921/2 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5114. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 129/15) 
и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приват-
но партнерство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.6/12, 144/14, 33/15 и 104/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
20.10.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА–ГЛИНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАН-
СПОРТ, ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ТР-
ГОВИЈА И УСЛУГИ ГРАНД-УНИ ИНВЕСТ ДООЕЛ 

ВИНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАДЕЦ“, 
ОПШТИНА ВИНИЦА 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – 
глина на локалитетот „Градец“, Општина Виница на 
Друштвото за транспорт, градежништво, производство, 
трговија и услуги ГРАНД-УНИ ИНВЕСТ ДООЕЛ Ви-
ница, согласно Одлуката за започнување на постапка за 
доделување на концесии за детални геолошки истражу-
вања на минерални суровини бр.42-3934/1 од 5.5.2015 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.77/15). 

2. Друштвото за транспорт, градежништво, произ-
водство, трговија и услуги ГРАНД-УНИ ИНВЕСТ ДО-
ОЕЛ Виница достави понуда со број 00000124 на 
31.8.2015 година. 

3. Друштвото за транспорт, градежништво, произ-
водство, трговија и услуги ГРАНД-УНИ ИНВЕСТ ДО-
ОЕЛ Виница ги исполни условите содржани во Јавниот 
повик и Тендерската документација и достави најпо-
волна понуда. 

4. На Друштвото за транспорт, градежништво, про-
изводство, трговија и услуги ГРАНД-УНИ ИНВЕСТ 
ДООЕЛ Виница се доделува концесија за детални гео-
лошки истражувања на минералната суровина – глина 
на локалитетот „Градец“, Општина Виница, со пов-
ршина на простор на концесија за детални геолошки 
истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелите, и тоа: 

 
Точка Координата  

Y 
Координата  
X 

1 7626809 4634924 
2 7626866 4634959 
3 7626926 4634983 
4 7626968 4634932 
5 7626950 4634909 
6 7626894 4634896 
7 7626914 4634804 
8 7626941 4634808 
9 7627013 4634746 
10 7627001 4634709 
11 7627055 4634719 
12 7627028 4634692 
13 7627034 4634679 
14 7627019 4634666 
15 7627029 4634658 
16 7627074 4634700 
17 7627095 4634669 
18 7627054 4634618 
19 7627054 4634618 
20 7627027 4634649 
21 7626980 4634670 
22 7626919 4634738 
23 7626869 4634804 
24 7626825 4634876 
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Т Координата 
Y 

Координата 
X 

1 7626762 4634794 
2 7626909 4634701 
3 7626922 4634671 
4 7626914 4634660 
5 7626832 4634715 
6 7626776 4634742 
7 7626741 4634781 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,034942 км2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 66.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр.42-9921/3 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5115. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 129/15) 
и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приват-
но партнерство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и 104/15) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
20.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – ГЛИНА НА ДРУШТВОТО ЗА ГРА-
ДЕЖНИШТВО И ИНЖЕНЕРИНГ ТОТАЛ ИНЖЕ-
НЕРИНГ ДООЕЛ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „С. ДУКАТИНО“ ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – 
глина на локалитетот „с. Дукатино“ општина Василево 
на Друштвото за градежништво и инженеринг ТОТАЛ 
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица, согласно Одлуката 

за започнување на постапка за доделување на концесии 
за детални геолошки истражувања на минерални суро-
вини бр. 42-3934/1 од 05.05.2015 година (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 77/15). 

2. Друштвото за градежништво и инженеринг ТО-
ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица достави пону-
да со број 00000132 на 01.09.2015 година. 

3. Друштвото за градежништво и инженеринг ТО-
ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица ги исполни ус-
ловите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-
ментација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за градежништво и инженеринг 
ТОТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица се доделу-
ва концесија за детални геолошки истражувања на ми-
нералната суровина – глина на локалитетот „с. Дука-
тино“ општина Василево, со површина на простор на 
концесија за детални геолошки истражувања дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелите и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 
1 7629890  4601930 
2 7630345  4602465 
3 7630000  4602765 
4 7629540  4602230 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,323163 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 78.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

                                        
Бр.42-9921/4 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5116. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 129/15) 
и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приват-
но партнерство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и 104/15) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
20.10.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВО-
ТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
Л&Л ЦОМПАНИ ДООЕЛ ГОСТИВАР НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ „С. РЕЧАНЕ“ ОПШТИНА ГОСТИВАР 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – ми-
нерална вода на локалитетот „с.Речане“ општина Гос-
тивар на Друштвото за производство, трговија и услуги 
Л&Л ЦОМПАНИ ДООЕЛ Гостивар, согласно Одлука-
та за започнување на постапка за доделување на конце-
сии за детални геолошки истражувања на минерални 
суровини бр. 42-3934/1 од 05.05.2015 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр. 77/15). 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 
Л&Л ЦОМПАНИ ДООЕЛ Гостивар достави понуда со 
број 00000129 на 31.08.2015 година. 

3. Друштвото за производство, трговија и услуги 
Л&Л ЦОМПАНИ ДООЕЛ Гостивар ги исполни усло-
вите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-
ментација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
Л&Л ЦОМПАНИ ДООЕЛ Гостивар се доделува конце-
сија за детални геолошки истражувања на минералната 
суровина – минерална вода на локалитетот „с.Речане“ 
општина Гостивар, со површина на простор на конце-
сија за детални геолошки истражувања дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелите и 
тоа: 

 
Точка Координата Y Координатa X 

1 7486032 4622647 
2 7486012 4622657 
3 7485996 4622660 
4 7485964 4622671 
5 7485955 4622677 
6 7485941 4622690 
7 7485935 4622700 
8 7485933 4622713 
9 7485944 4622726 
10 7485957 4622734 
11 7485971 4622739 
12 7486003 4622748 
13 7486052 4622758 
14 7486068 4622756 
15 7486059 4622747 
16 7486050 4622739 
17 7486041 4622729 
18 7486026 4622709 
19 7486021 4622691 
20 7486021 4622676 
21 7486025 4622665 
22 7486029 4622656 
 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0,007364 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 65.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр.42-9921/5 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5117. 
Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 
33/15 и 104/15) Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 20.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ  

 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесии за детални геолошки истражувања 
на минерални суровини на следните локалитети: 

- „Чифлијска Краста“ општина Дебарца за минерал-
на суровина – варовник, 

-  „Горица“ општина Чешиново-Облешево за мине-
рална суровина – глина и 

- „с.Скочивир-Бач“ општина Новаци за минерална 
суровина – гранит, објавени со Јавниот повик за доде-
лување на концесии за детални геолошки истражувања 
на минерални суровини 9/2015 („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.129/15). 

2. Постапката за доделување на концесии за детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини од 
точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за 
објавените локалитети од точка 1 на оваа одлука нема 
доставено ниту една прифатлива понуда. 

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

 
Бр.42-9921/6 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5118. 
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 и 153/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 20.10.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА 
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УР-
БАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработката 
на урбанистички планови, регулациони планови на ге-
нерални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектна документаци-
ја се утврдуваат работите за изработка на ажурирана 
геодетска подлога за урбанистичко планска документа-
ција за заштитена споменична целина (заштитено 
јадро) на Охрид, КП бр. 15472, КО Охрид 3. 

  
Член 2 

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

 
Бр.42-9986/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5119. 
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 
и 132/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на  20.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса, 

вкупно 95 (деведесет и пет) семејни домаќинства, кои 
не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното 
претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се 
емитуваат програмските сервиси на Македонската ра-
дио-телевизија од с.Двориште, општина Берово, а чии 
носители на семејни домаќинства како обврзници за 
плаќање радиодифузна такса се: 

1. Раденовски Борис, ул.„10“ бр. 94, с.Двориште, 
општина Берово,  

2. Рушковска Марика, ул.„5“ бр. 47, с.Двориште, 
општина Берово,  

3. Стајковски Васе, ул.„Населено место без уличен 
систем“ бр.39, с.Двориште, општина Берово, 

4. Чуков Зоран, ул.„1“ ББ, с.Двориште, општина Бе-
рово,  

5. Гушевски Ненад, ул.„10“ бр. 104, с.Двориште, 
општина Берово,  

6. Тренчовски Драги, ул.„2“ бр. 19, с.Двориште, оп-
штина Берово, 

7. Тренчовска Душанка, ул.„4“ бр. 33, с.Двориште, 
општина Берово, 

8. Пелтечка Надежда, ул.„3“ бр. 69, с.Двориште, оп-
штина Берово, 

9. Пеловски Бранко, ул.„10“ бр. 116, с.Двориште, 
општина Берово, 

10. Трајановски Бранислав, ул.„3“ бр. 85, с.Дво-
риште, општина Берово, 

11. Масларски Ристо, ул.„10“ бр. 98, с.Двориште, 
општина Берово, 

12. Ризовска Блага, ул.„10“ ББ, с.Двориште, општи-
на Берово, 

13. Руменовска Ката, ул.„2“ бр. 15, с.Двориште, оп-
штина Берово, 

14. Илиовски Горан, ул.„1“ бр. 1, с.Двориште, оп-
штина Берово, 

15. Китановски Драги, ул.„10“ бр. 101, с.Двориште, 
општина Берово, 

16. Пеловска Македонка, ул.„10“ бр. 116, с.Дво-
риште, општина Берово, 

17. Китановски Васе, ул.„Населено место без ули-
чен систем“ ББ, с.Двориште, општина Берово, 

18. Пеловски Милан, ул.„Населено место без ули-
чен систем“ ББ, с.Двориште, општина Берово, 

19. Масларски Јосиф, ул.„10“ бр. 123, с.Двориште, 
општина Берово, 

20. Делиовска Ерина, ул.„10“ бр. 99, с.Двориште, 
општина Берово, 

21. Тренчовски Ефтим, ул.„4“ бр. 30, с.Двориште, 
општина Берово, 

22. Рушковски Ѓорѓи, ул.„Населено место без ули-
чен систем“ ББ, с.Двориште, општина Берово, 

23. Китановски Владо, ул.„10“ бр. 96, с.Двориште, 
општина Берово, 

24. Руменовски Јован, ул.„2“ бр. 16, с.Двориште, 
општина Берово, 

25. Василевска Гордана, ул.„4“ бр. 43, с.Двориште, 
општина Берово, 

26. Аговски Војко, ул.„3“ бр. 71, с.Двориште, оп-
штина Берово, 

27. Стајковски Атанас, ул.„3“ бр. 87, с.Двориште, 
општина Берово, 

28. Масларски Драги, ул.„10“ бр. 106, с.Двориште, 
општина Берово, 

29. Бојаџиски Милан, ул.„Населено место без ули-
чен систем“ ББ, с.Двориште, општина Берово, 

30. Умленски Страхил, ул.„1“ бр. 13, с.Двориште, 
општина Берово, 

31. Стајковски Митко, ул.„10“ бр. 90, с.Двориште, 
општина Берово, 

32. Марковски Јордан, ул.„10“ бр. 92, с.Двориште, 
општина Берово, 

33. Тодоровска Анетка, ул.„3“ бр. 77, с.Двориште, 
општина Берово, 

34. Ризовски Славе, ул.„5“ бр. 46, с.Двориште, оп-
штина Берово, 

35. Рушковски Славе, ул.„2“ бр. 20А, с.Двориште, 
општина Берово, 

36. Русковска Зорка, ул.„10“ бр. 126, с.Двориште, 
општина Берово, 

37. Џопковски Зорица, ул.„Населено место без ули-
чен систем“ бр. 13, с.Двориште, општина Берово, 

38. Џопковски Андон, ул.„3“ бр. 74, с.Двориште, 
општина Берово, 

39. Пеловска Евдокија, ул.„10“ бр. 115, с.Двориште, 
општина Берово, 

40. Тренчовски Илија, ул.„4“ бр. 36, с.Двориште, 
општина Берово, 

41. Тренчовска Живка, ул.„4“ бр. 41, с.Двориште, 
општина Берово, 
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42. Стајковски Ванчо, ул.„10“ бр. 156, с.Двориште, 
општина Берово, 

43. Младеновски Винко, ул.„10“ бр. 128, с.Дво-
риште, општина Берово, 

44. Рушковски Васил, ул.„2“ бр. 20, с.Двориште, 
општина Берово, 

45. Деровски Никола, ул.„10“ бр. 93, с.Двориште, 
општина Берово, 

46. Станојски Ристе, ул.„3“ бр. 73А, с.Двориште, 
општина Берово, 

47. Стојчовски Дарко, ул.„10” бр. 117, с.Двориште, 
општина Берово, 

48. Пеловска Лубинка, ул.„10“ бр. 115, с.Двориште, 
општина Берово, 

49. Тачовски Јован, ул.„Населено место без уличен 
систем“ бр.10, с.Двориште, општина Берово, 

50. Карадачки Борис, ул.„Населено место без ули-
чен систем“ ББ, с.Двориште, општина Берово, 

51. Младеновска Калина, ул.„10“ бр. 128, с.Дво-
риште, општина Берово, 

52. Стојчовска Мирјана, ул.„10“ бр. 100, с.Дво-
риште, општина Берово, 

53. Василевски Ристо, ул.„Населено место без ули-
чен систем“ ББ, с.Двориште, општина Берово, 

54. Џопковски Ѓорѓи, ул.„3“ бр. 68, с.Двориште, оп-
штина Берово, 

55. Умленски Петар, ул.„1“ бр. 13, с.Двориште, оп-
штина Берово, 

56. Карадачки Драги, ул.„10“ бр. 124, с.Двориште, 
општина Берово, 

57. Карадачки Стојан, ул.„5“ бр. 57, с.Двориште, 
општина Берово, 

58. Трејановски Спасо, ул.„3“ бр. 62, с.Двориште, 
општина Берово, 

59. Шонтевски Љупчо, ул.„3“ бр. 76, с.Двориште, 
општина Берово, 

60. Русковски Киро, ул.„Населено место без уличен 
систем“ ББ, с.Двориште, општина Берово, 

61. Терзиска Елисавета, ул.„Населено место без 
уличен систем“ ББ, с.Двориште, општина Берово, 

62. Стојчовски Илија, ул.„10“ бр. 112, с.Двориште, 
општина Берово, 

63. Грабар Ерина, ул.„10“ бр. 205, с.Двориште, оп-
штина Берово,  

64. Ризовска Љуба, ул.„5“ бр. 53, с.Двориште, оп-
штина Берово, 

65. Стајковски Лазар, ул.„10“ бр. 101, с.Двориште, 
општина Берово, 

66. Пеловски Љубомир, ул.„10“ бр. 108, с.Дво-
риште, општина Берово, 

67. Пелтечки Марјанчо, ул.„3“ бр. 88, с.Двориште, 
општина Берово, 

68. Карадачка Душанка, ул.„10“ бр. 112, с.Дво-
риште, општина Берово, 

69. Стојчовски Владо, ул.„Населено место без ули-
чен систем“ ББ, с.Двориште, општина Берово, 

70. Китановски Алекса, ул.„10“ бр. 101А, с.Дво-
риште, општина Берово, 

71. Стојчовски Аврам, ул.„10“ бр. 121, с.Двориште, 
општина Берово, 

72. Миличински Стојан, ул.„10“ бр. 89, с.Двориште, 
општина Берово, 

73. Тренчовски Јован, ул.„Населено место без ули-
чен систем“ ББ, с.Двориште, општина Берово, 

74. Новоселски Павле, ул.„1“ бр. 5, с.Двориште, оп-
штина Берово, 

75. Марковски Борис, ул.„10“ бр. 98, с.Двориште, 
општина Берово, 

76. Џопковски Јован, ул.„3“ бр. 74, с.Двориште, оп-
штина Берово, 

77. Карадачки Војко, ул.„10“ бр. 113, с.Двориште, 
општина Берово, 

78. Илиовски Илија, ул.„2“ бр. 16, с.Двориште, оп-
штина Берово, 

79. Станоевски Јане, ул.„3“ бр. 75, с.Двориште, оп-
штина Берово, 

80. Алачовски Ацо, ул.„10“ бр. 130, с.Двориште, 
општина Берово, 

81. Шаренковски Никола, ул.„4“ бр. 33, с.Дво-
риште, општина Берово, 

82. Масларска Елена, ул.„10“ бр. 110, с.Двориште, 
општина Берово,  

83. Пелтечки Златко, ул.„10“ бр. 88, с.Двориште, 
општина Берово, 

84. Марковска Македонка, ул.„10“ бр. 97, с.Дво-
риште, општина Берово, 

85. Стајковски Васко, ул.„10“ бр. 103, с.Двориште, 
општина Берово, 

86. Тачовски Борис, ул.„Населено место без уличен 
систем“ ББ, с.Двориште, општина Берово, 

87. Црначка Ерина, ул.„5“ бр. 54, с.Двориште, оп-
штина Берово, 

88. Китановски Драган, ул.„Населено место без 
уличен систем“ бр. 17, с.Двориште, општина Берово, 

89. Терзиска Венетка, ул.„10“ бр. 107, с.Двориште, 
општина Берово, 

90. Стоименовски Марјан, ул.„10“ бр. 112Г, с.Дво-
риште, општина Берово, 

91. Стоименовски Стојан, ул.„10“ бр. 122, с.Дво-
риште, општина Берово, 

92. Станојски Андон, ул.„3“ бр. 73, с.Двориште, оп-
штина Берово, 

93. Пеловски Миле, ул.„10“ бр. 108, с.Двориште, 
општина Берово, 

94. Карадачка Рајна, ул.„10“ бр. 105, с.Двориште, 
општина Берово, 

95. Терзиски Јован, ул.„Населено место без уличен 
систем“ ББ, с.Двориште, општина Берово. 

2.   Ослободувањето од плаќање радиодифузна так-
са наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.  

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

 
Бр.42-9988/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5120. 
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 
и 132/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 20.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса, 

вкупно 9 (девет) семејни домаќинства, кои не се покри-
ени со радиодифузните сигнали на Јавното претприја-
тие Македонска радиодифузија, преку кои се емитува-
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ат програмските сервиси на Македонската радио-теле-
визија од с.Цветово, општина Студеничани, а чии но-
сители на семејни домаќинства како обврзници за пла-
ќање радиодифузна такса се: 

1. Реџеповска Ѓулсима, ул. „1” бр. 33, с.Цветово, 

општина Студеничани,  

2. Бислимовски Реуф, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Цветово,      општина Студеничани, 

3. Мемедовски Мемед, ул. „2” бр. 15, с.Цветово, оп-

штина Студеничани, 

4. Мемедовски Милаим, ул. „2” бр. 16, с.Цветово, 

општина Студеничани, 

5. Бислимовска Муневерка, ул. „3” бр. 14, с.Цве-

тово, општина Студеничани, 

6. Муслиовски Ариф, ул. „2” бр. 12, с.Цветово, оп-

штина Студеничани, 

7. Мустафовски Исмаил, ул. „5” бр. 37, с.Цветово, 

општина Студеничани, 

8. Мемедовски Екрем, ул. „2” бр. 17, с.Цветово, оп-

штина Студеничани, 

9. Скендеровски Рифит, ул. „4” бр. 38, с.Цветово, 

општина Студеничани. 

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 

наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 

до обезбедување на покриеност со радиодифузен 

сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр.42-9991/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 

Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

________ 

5121. 

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

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

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

цата одржана на 20.10.2015  година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА 

ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Државната комисија за жалби по 

јавни набавки, се даваат на трајно користење, без надо-

мест, недвижни ствари – простории со вкупна површи-

на од 338 м2 кои се наоѓаат на Булевар „Илинден“ 

бр.63, евидентирани на КП бр.9729 КО Центар 1, запи-

шани во Имотен лист 103782, сопственост на Републи-

ка Македонија и тоа: 

- деловен простор со површина од 132 м2, зграда 

број 1, влез 2, кат приземје, број 1; 

- деловен простор со површина од 115 м2, зграда 

број 1, влез 2, кат К1, број 1 и 

- подрумски простории со површина од 91 м2, згра-

да број 1, влез 3, кат ПО, број 1. 

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

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

 
Бр.42-10038/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5122. 
Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен 

долг („Службен весник на Република Македонија” бр. 
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 20.10.2015 година, 
донесе     

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ПРОБИШ-
ТИП СО КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕ-
ДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ  

АД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Општина Пробиштип се задолжува кај Македонска 

банка за поддршка на развојот АД Скопје со краткоро-
чен кредит во износ од 2.706.440,00 денари, за реализа-
ција на Проектот: „Подобрување на енергетската ефи-
касност во прекуграничниот регион - Про-енергија“. 

 
Член 2 

Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на 
оваа одлука Општина Пробиштип ќе ги користи со цел 
обезбедување на финансиски средства за дополнително 
финансирање на Проектот од ИПА компонента - пре-
кугранична соработка, под следните услови: 

- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изне-
сува 5,75% на годишно ниво; 

- рок на oтплата: една година со вклучен грејс пери-
од од шест месеци и 

- начин на отплата на главницата: квартално. 
 

Член 3 
Условите и начинот на користење на кредитот, како 

и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од 
истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се 
склучи помеѓу Општина Пробиштип и Македонска 
банка за поддршка на развојот АД Скопје. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-10039/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5123. 
Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен 

долг („Службен весник на Република Македонија” бр. 
62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 20.10.2015 година, 
донесе      
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО СО 
КРАТКОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ МАКЕДОНСКА БАН-
КА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Општина Делчево се задолжува кај Македонска 
банка за поддршка на развојот АД Скопје со краткоро-
чен кредит во износ од 1.000.000,00 денари, за реализа-
ција на Проектот: „Социјална кохезија преку воннас-
тавни активности преку изградба на центри според ин-
тереси“. 

 
Член 2 

Средствата од краткорочниот кредит од член 1 на 
оваа одлука Општина Делчево ќе ги користи со цел 
обезбедување на финансиски средства за дополнително 
финансирање на Проектот од ИПА компонента - пре-
кугранична соработка, под следните услови: 

- каматна стапка: фиксна каматна стапка која изне-
сува 5,75% на годишно ниво;  

- рок на oтплата: една година со вклучен грејс пери-
од од шест месеци и 

- начин на отплата на главницата: квартално. 
 

Член 3 
Условите и начинот на користење на кредитот, како 

и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од 
истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се 
склучи помеѓу Општина Делчево и Македонска банка 
за поддршка на развојот АД Скопје. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-10040/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5124. 
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 
и 132/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  20.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса, 

вкупно 8 (осум) семејни домаќинства, кои не се покри-
ени со радиодифузните сигнали на Јавното претприја-
тие Македонска радиодифузија, преку кои се емитува-
ат програмските сервиси на Македонската радио-теле-
визија од с.Нова Брезница, општина Сопиште, а чии 
носители на семејни домаќинства како обврзници за 
плаќање радиодифузна такса се: 

1. Коцева Жаклина, ул.„5” бр. 24, с.Нова Брезница, 
општина Сопиште,  

2. Миленковски Трифун, ул.„9” бр.15, с.Нова Брез-
ница, општина Сопиште,  

3. Блажевски Живко, ул.„9” бр. 10, с.Нова Брез-
ница, општина Сопиште,  

4. Ѓуровски Бобан, ул.„1” бр. 99, с.Нова Брезница, 
општина Сопиште,  

5. Ѓорѓијовски Илчо, ул.„13” бр.20, с.Нова Брез-
ница, општина Сопиште,  

6. Стаменковска Верка, ул.„7” бр.31, с.Нова Брез-
ница, општина Сопиште,  

7. Здравески Цветан, ул.„1” бр.5, с.Нова Брезница, 
општина Сопиште,  

8.  Огненовска Стојна ул.„1” бр.96, с.Нова Брез-
ница, општина Сопиште. 

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.  

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

 
Бр.42-10063/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5125. 
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 
и 132/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса, 

вкупно 4 (четири) семејни домаќинства, кои не се пок-
риени со радиодифузните сигнали на Јавното претпри-
јатие Македонска радиодифузија, преку кои се емиту-
ваат програмските сервиси на Македонската радио-те-
левизија од с.Канарево, општина Старо Нагоричане, а 
чии носители на семејни домаќинства како обврзници 
за плаќање радиодифузна такса се: 

1. Илиевски Томе, ул.„Населено место без уличен 
систем” ББ, с.Канарево, општина Старо Нагоричане, 

2. Младеновски Трајча, ул.„Населено место без 
уличен систем” ББ, с.Канарево, општина Старо Наго-
ричане, 

3. Митковска Павлина, ул.„Населено место без ули-
чен систем” ББ, с.Канарево, општина Старо Нагори-
чане, 

4. Цветковски Ѓорѓи, ул.„Населено место без ули-
чен систем” ББ, с.Канарево, општина Старо Нагори-
чане. 

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.  

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

 
Бр. 42-10106/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5126. 
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 184/13, 13/14, 44/14, 
101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 20.10.2015 година, донесе 
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О Д Л У К A 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 
 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса, 

вкупно 2 (две) семејни домаќинства, кои не се покрие-
ни со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие 
Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат 
програмските сервиси на Македонската радио-телеви-
зија од с.Челевец, општина Демир Капија, a чии носи-
тели на семејни домаќинства како обврзници за плаќа-
ње радиодифузна такса се: 

1. Усинов Идает, ул. „Населено место без уличен 
систем“ бб, с.Челевец, општина Демир Капија и 

2. Усинова Фетие, ул. „Населено место без уличен 
систем“ бб, с.Челевец, општина Демир Капија. 

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука. 

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

 
Бр.42-10107/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5127. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 
и 154/15), а во врска со член 23 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за земјоделското зем-
јиште (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 20.10.2015 година, донесе   

                                                                              
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-
ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО 

БАШИНО СЕЛО ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувач-
ка индустрија КО Башино Село, општина Велес. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 7728м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр.42-10164/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5128. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 20.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ 
СТУДЕНТСКИ ДОМ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - 

ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

- кревет војнички  II категорија.............. 52 парчиња 
- душек војнички троделен II категорија...... 52 парчиња 
- плочи за кревет војнички II категорија..... 52 парчиња.  
 

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

на трајно користење без надомест на Државниот сту-
дентски дом „Браќа Миладиновци“ – Штип. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дирек-
торот на Државниот студентски дом „Браќа Милади-
новци“ – Штип со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-10165/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5129. 
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите  во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 20.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ  НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО 
ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ 
ДЕЛА ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД 
СОДРЖИНАТА НА НЕЗАКОНСКОТО СЛЕДЕЊЕ 

НА КОМУНИКАЦИИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи  на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движната 
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ствар – патничко  моторно возило, марка Volkswagen 
Touareg, година на производство 2004, број на мотор 
BAC050810, број на шасија WVGZZZ7LZ7D071078, со 
регистарски таблички SK 0633 AC.  

                                                                                    

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавното обвинител-

ство за гонење на кривични дела поврзани и кои произ-

легуваат од содржината на незаконското следење на 

комуникациите. 

 

Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 

договор со Јавниот обвинител на Јавното обвинител-

ство за гонење на кривични дела поврзани и кои произ-

легуваат од содржината на незаконското следење на 

комуникациите со кој ќе се уредат правата и обврските 

за движната ствар од член 1 од оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.42-10170/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 

Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

________ 

5130. 

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 

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

цата, одржана на 20.10.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за внатрешни 

работи му се даваат без надомест, на трајно користење 

недвижни ствари кои се наоѓаат на КП 5986, КО Охрид 

4, запишани во Имотен лист бр. 102697, сопственост на 

Република Македонија, и тоа: 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4 – 1, 

влез 1, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда ПП, површина од 58 м2, 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-1, влез 

1, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда ДП, површина од 164 м2, 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-1, влез 

1, кат ПО - 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда ДП, површина од 175 м2, 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-1, влез 

1, кат ПО - 1, број 3, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда П, површина од 89 м2, 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-1, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ПП, површина од 41 м2, 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-1, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП, површина од 142 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-10212/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5131. 
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 20.10.2015 година, донесе  

 
O Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈА ЗА ВРА-
БОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

  
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Акцио-
нерско друштво за изградба и стопанисување со стан-
бен простор и со деловен простор од значење за Репуб-
ликата-Скопје му престанува користењето на недвижна 
ствар-објект и тоа:  

- деловен објект на ул.„8-ми Септември“ бр.68, ло-
кал број 1, на КП 5063, КО Дебар 1, запишан во ИЛ 
бр.100176 со површина од 112 м2, сопственост на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Агенција за вра-
ботување на Република Македонија. 

  
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен прос-
тор и со деловен простор од значење за Републиката-
Скопје и Агенцијата за вработување на Република Ма-
кедонија во рок од десет дена од денот на влегување во 
сила на оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
Бр.42-10270/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5132. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на  Република Македонија” бр. 78/75, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20.10.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ 

УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

 

Реден 
број 

Назив на апарат Количина 

1. Персонален компјутер PC HAIER 
TW945G (црвена ознака) 

100 

2. Тастатура за TW945G 100 

3. Комјутерско глувче за TW945G 100 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Државниот уни-
верзитет во Тетово. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со Ректорот на Државниот универзитет во Тетово, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-10284/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5133. 
Врз основа на член 54 став 3 од Законот за ученич-

киот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14 и 
146/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата,  одржана на 20.10.2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТИПЕНДИС-
ТИТЕ И ВИСИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА 

УЧЕНИЦИ ЗАПИШАНИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИ-
ЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува бројот на стипендисти-

те и висината на стипендиите за ученици запишани во 
средните училишта во Република Македонија за учеб-
ната 2015/2016 година.  

 
Член 2 

Бројот на стипендистите и висината на стипендиите 
за ученици запишани во средните училишта во Репуб-
лика Македонија за учебната 2015/2016 година е след-
ниот: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
 Се задолжува Министерството за образование и 

наука да ја спроведе оваа одлука. 
 

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

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

 
Бр.42-10390/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5134. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 13.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО 
ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕН-
ТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 380 

НА РЕКА ЗЛИ ДОЛ 
 
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

избор на најповолна понуда за доделување на концеси-
ја за користење на вода за производство на електрична 
енергија со изградба на мали хидроелектрични центра-
ли на локација со референтен број 380 на река Зли Дол 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
118/14).  

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

 
Бр. 42-10502/1 Претседател на Владата 

13 октомври 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5135. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 1 од Законот 
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 
33/15 и 104/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.10.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО 
ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕН-
ТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 108 

НА РЕКА БЕЛОВИШКА 
 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување концесија за користење вода за производство 
на електрична енергија со изградба на мали хидроелек-
трични централи на локација со референтен број 108 на 
река Беловишка,  спроведена во согласност со Одлука-
та за започнување на постапка за доделување на конце-
сија за користење на вода за производство на електрич-
на енергија од 80 мали хидроелектрични централи 
бр.41-10238/1-13 од 27.1.2014 година. 

2. Постапката за доделување концесија за користе-
ње вода за производство на електрична енергија со из-
градба на мали хидроелектрични централи од точка 1 
на оваа одлука се поништува, со оглед дека се дознаени 
такви околности кои доколку би биле познати пред за-
почнување на постапката за доделување на концесија 
за користење на вода за производство на електрична 
енергија со изградба на мали хидроелектрични цен-
трали, не би се објавил јавниот повик за доделување на 
концесија, или јавниот повик суштински би се разлику-
вал. 

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

 
Бр. 42-10502/2 Претседател на Владата 

18 октомври 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5136. 

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 1 од Законот 
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 
33/15 и 104/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО 
ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕН-
ТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 76  

НА РЕКА ЉУБАНСКА 
 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување концесија за користење вода за производство 
на електрична енергија со изградба на мали хидроелек-
трични централи на локација со референтен број 76 на 
река Љубанска, спроведена во согласност со Одлуката 
за започнување на постапка за доделување на концеси-
ја за користење на вода за производство на електрична 
енергија од 80 мали хидроелектрични централи бр.41-
10238/1-13 од 27.1.2014 година. 

2. Постапката за доделување концесија за користе-
ње вода за производство на електрична енергија со из-
градба на мали хидроелектрични централи од точка 1 
на оваа одлука се поништува, со оглед дека се дознаени 
такви околности кои доколку би биле познати пред за-
почнување на постапката за доделување на концесија 
за користење на вода за производство на електрична 
енергија со изградба на мали хидроелектрични цен-

трали, не би се објавил јавниот повик за доделување на 
концесија, или јавниот повик суштински би се разлику-
вал. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-10502/3 Претседател на Владата 

18 октомври 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5137. 
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 и 153/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 20.10.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕ-

РОТ ВО ФУНКЦИЈА НА ЗАПИШУВАЊЕ НА 

НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција на запишување на недвижности сопстве-
ност на Република Македонија кои се однесуваат на 
објекти од пречистителна станица во ОХИС АД 
Скопје, содржани во Евидентен лист број 41828 за КО 
Кисела Вода 2.  

 
Член 2 

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

 
Бр.42-10650/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5138. 
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за јавен 

долг („Службен весник на Република Македонија” бр. 
62/2005, 88/2008, 35/2011 и 139/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 

20.10.2015 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НОВО 

ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДРЖАВНИ 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО 2015 ГОДИНА 
 

1. Во Одлуката за утврдување на максималниот из-
нос на ново задолжување преку издавање на државни 
хартии од вредност во 2015 година (Службен весник на 
Република Македонија, бр. 62/15) во точката 2 зборо-
вите „3.075.000.000,00 (три милијарди седумдесет и пет 
милиони) денари“ се заменуваат со зборовите 
„11.992.500.000,00 (единаесет милијарди деветстотини 

деведесет и два милиони и петстотини илјади) денари“. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр.42-10659/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5139. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14) и член 
8 став (6) од Законот за технолошки индустриски раз-
војни зони („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 
41/14, 160/14, 72/15, 129/15 и 173/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
20.10.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШ-
КО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА 
ПРИЛЕП И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 
градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Прилеп и висината на закупнината за за-
купопримачот Друштво за производство, трговија и ус-
луги ИНЈЕЦТИОН МОУЛДИНГ ПРИЛЕП ДООЕЛ 
увоз-извоз Прилеп, со седиште во Прилеп. 

 
Член 2 

Градежното земјиште кое се дава во долготраен за-
куп претставува дел од КП 146/2,  со површина од 
21639 м2, според Имотниот лист број 270, за КО 
Алинци и Геодетскиот Елаборат за геодетски работи за 
нумерички податоци број 03-408/3 од 15.10.2015 го-
дина, сопственост на Република Македонија, кој прет-
ставува градежно земјиште, според Изводот од Урба-
нистичкиот план број  19, КО Алинци, Општина При-
леп, издаден од Дирекција за технолошки индустриски 
развојни зони, под број 08-1563/2 од 9.10.2015 година, 
врз основа на Урбанистичкиот проект за ТИРЗ Прилеп, 
технички број F3408 од 2009 година, одобрен со Реше-
ние од Министерството за транспорт и врски под                   
број 16-1027/4 од 22.4.2009 година („Градежното зем-
јиште“). 

 
Член 3 

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се 
дава во долготраен закуп за временски период во трае-
ње од 50 години, сметано од денот на склучување на 
Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште. 

 
Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 
од член 2 на оваа одлука изнесува:  

- во првите пет години, закупнината за наведеното 
градежно земјиште изнесува 0,1 евро годишно за метар 
квадратен во денарска противвредност според средни-
от курс од Народна банка на Република Македонија на 
денот на исплата, односно 2.163,9 евра за една година, 
одредено како фиксен износ.  

- по истекот на првите пет години, закупнината за 
градежното земјиште, ќе се одредува за секоја година 
посебно, десет дена пред датумот на склучување на До-
говорот за долготраен закуп на градежното земјиште и 
ќе се пресметува како 0,1 евро годишно за квадратен 
метар, прилагодена за официјалната стапка на инфла-
ција во Република Македонија за претходната година, 
но не повеќе од 15% на годишно ниво, која ќе биде 
максималната стапка на зголемување. 

Во рок од 60 дена од денот на склучувањето на До-
говорот за долготраен закуп на градежно земјиште, за-
купопримачот доставува доказ за уплатен износ на 
сметката на Буџетот на Република Македонија во виси-
на од 10.819,5 евра во денарска противвредност според 
средниот курс од Народна банка на Република Македо-
нија на датумот на уплата, кој износ претставува закуп-
нина за првите пет години, за што закуподавачот прет-
ходно го известува закупопримачот. 

По истекот на првите пет години, сметано од дату-
мот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп 
на градежно земјиште закупнината за долготраен закуп 
на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се 
плаќа за секоја година однапред, најдоцна на истиот 
датум на кој е склучен Договорот за долготраен закуп 
на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Ре-
публика Македонија, за што закуподавачот претходно 
го известува закупопримачот.  

 
Член 5 

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

 
Бр. 42-10723/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5140. 
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, 26/13, 39/14 и 61/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 20.10.2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО  КРАЛСТВОТО 

САУДИСКА АРАБИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЏЕДА 
 
1. Се именува Алноваисер Абдула Абдулазиз за По-

чесен конзул на Република Македонија во Кралството 

Саудиска Арабија, со седиште во Џеда. 
2.   Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 120/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5141. 
Врз основа на член 13, став 1 од Законот за управу-

вање со кризи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14 и 104/15), и член 36, став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 
12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 
15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18.10.2015 година,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВУВАЧКИОТ КОМИ-
ТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ ВО 

СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 
 
1. Во Решението за именување членови на Управу-

вачкиот комитет за координација и управување во сис-
темот за управување со кризи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 117/15), точката 2 се менува и 
гласи: 

- „За раководител на Управувачкиот комитет за ко-
ординација и управување во системот за управување со 
кризи, се определува Никола Тодоров, министер за 
здравство.“ 

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

 
Бр.42-6615/3 Претседател на Владата 

18 октомври 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
5142. 

Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14 ), а во 
врска со член 6 од Законот за ратификација на Рамков-
ната спогодба меѓу Република Македонија застапувана 
од страна на Владата на Република Македонија и Ев-
ропската комисија за постапките за спроведување на 
финансиската помош од Унијата за Република Македо-
нија во рамките на спроведувањето на помошта според 
Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) и точ-
ка 3, Анексот Б РАМКА НА ВНАТРЕШНА КОН-
ТРОЛА,  („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 99/15), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИПА КООРДИ-
НАТОР (НИПАК) И ЗАМЕНИК НА НАЦИОНАЛЕН 
ИПА КООРДИНАТОР  ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТ-

ПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ (ИПА II) ОД ЕВРОП-
СКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
1. За Национален ИПА координатор (НИПАК) за 

управување со претпристапните фондови (ИПА II) од 
Европската унија за Република Македонија се именува 
д-р Фатмир Бесими, заменик на претседателот на Вла-
дата на Република Македонија задолжен за европски 
прашања. 

2. За заменик на Национален ИПА координатор за 
управување со претпристапните фондови (ИПА II) од 
Европската унија за Република Македонија се именува 
м-р Никола Попоски, министер за надворешни работи. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во Службен весник на Република 
Македонија. 

 
Бр. 42-9777/2 Претседател на Владата 

13 октомври 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5143. 

Врз основа на член 36 став  6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на 
Република Македонија, на седница, одржана на 
20.10.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИ-
СИЈАТА ЗА БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА ВО 
ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
1. Во Решението за именување на претседател и 

членови на Комисијата за билатерална соработка во об-
ласта на социјалното осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 4/04, 87/08 , 122/10 и 
196/14 ) во точка 1, потточка б), алинеите  2 и 3  се ме-
нуваат и гласат:  

„ – Михајло Костовски, Минстерство за здравство, 
   - Ниѓар Тоска, Фонд на пензиското и инвалидско-

то осигурување на Македонија, “.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр.42-10003/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5144. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), а во врска со 
член 16 од Законот за националната рамка на квалифи-
кации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
137/13), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 20.10.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА НАЦИО-
НАЛНИОТ ОДБОР ЗА МАКЕДОНСКА РАМКА ЗА 

КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Член 1 
Со ова решение се назначуваат членови на Нацио-

налниот одбор за Македонска рамка за квалификации . 
 

Член 2 
За членови на  Националниот одбор за Македонска 

рамка за квалификации се назначуваат: 
- Наташа Јаневска, од Министерството за образова-

ние и наука; 
- Борчо Алексов, од Министерството за образова-

ние и наука; 
- Маја Папатолевска, од Mинистерството за труд и 

социјална политика; 
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- Бранко Алексовски, од Центарот за стручно обра-
зование и обука; 

- Маја Крстевска, од Центарот за образование на 
возрасните; 

- Игор Јуруков,  од Бирото за развој на образовани-
ето;  

- Елизабета Бахтовска, професор на Технолошкиот 
факултет при Универзитетот ,,Гоце Делчев“ Штип - 
преставник од Интеруниверзитетската конференција;  

- Дарко Димитров, од Националната агенција за ев-
ропски образовни програми и мобилност; 

- Анета Трајковска, претставник на коморите и 
- Убавка Исијановска, наставник во Средното еко-

номско и правно училиште на Град Скопје ,,Арсениј 
Јовков“ Скопје – преставник од Синдикатот за образо-
вание и наука. 

 
Член 3 

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

 
Бр.42-10291/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

5145. 
Врз основа на член 58 од Законот за ученичкиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013, 
41/2014 и 146/2015), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 13 октомври 2015 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧ-
КИ ДОМ „КРСТЕ П. МИСИРКОВ“-КАВАДАРЦИ 

 
1. Oд должноста членoви на Управниот одбор на 

Државниот ученички дом „Крсте П. Мисирков“- Кава-
дарци, поради истек на мандатот се разрешувааат: 

- Антонио Јовановски и 
- Страшко Анѓушев. 
2. За членови на Управниот одбор на Државниот 

ученички дом „Крсте П. Мисирков“- Кавадарци се име-
нуваат: 

- Снежана Најдовска и 
- Ласко Кузманов. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-10670/1 Претседател на Владата 

13 октомври 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 
5146. 

Врз основа на член 9 од Законот за образование на 
возрасните („Службен весник на Република Македони-
ја бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014, 
144/2014 и 146/2015), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 13 октомври 2015 година, 
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ 

 

1. Од должноста членови на Советот за образование 

на возрасните, се разрешуваат:  

- Билјана Мојсовска од редот на експертите за обра-

зование на возрасните, 

- Зеќир Зеќири од Центарот за стручно образование 

и обука и 

- Ајше Селмани од Бирото за развој на образовани-

ето. 

2. За членови на Советот за образование на возрас-

ните се именуваат: 

- Никица Мојсоска-Блажевски од редот на експер-

тите за образование на возрасните и 

- Ајше Селмани од Центарот за стручно образова-

ние и обука. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-10673/1 Претседател на Владата 

13 октомври 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

5147. 

Врз основа на член 34 Законот за научно - истражу-

вачката дејност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 

24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015 и 154/2015), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 13 октомври 2015 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 

ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ - СКОПЈЕ 

 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за фол-

клор „Марко Цепенков“ - Скопје бр. 02 – 489 од 26 де-

кември 2012 година, со која за директор на Институтот 

е избран проф. д-р Зоранчо Малинов, научен советник. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-10676/1 Претседател на Владата 

13 октомври 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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5148. 

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2015 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.155/14), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 

106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15 и 154/15), член 51 од 

Законот за тутун и тутунски производи („Службен вес-

ник на Република Македонија” бр.24/06, 88/08, 31/10, 

36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13 и 151/14), член 12 од 

Законот за виното („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13 и 188/13) 

и член 53 од Законот за сточарството („Службен вес-

ник на Република Македонија” бр.7/08, 116/10, 23/13 и 

149/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 20.10.2015 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИ-

НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  

ЗА 2015 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2015 година (,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.200/14, 30/15, 42/15, 52/15 и 

90/15), во делот II став 1 во табелата по подмерката 1.6. 

се додава нова подмерка 1.6-а.  која гласи: 

 

1.6-а. Директни плаќања за предадени домати во 

преработувачки капацитети во земјата или во 

странство 

  

II 

Во делот XII во табелата во мерката број 1 во коло-

ната „број на подмерка“ по точката 1.6 се додава точка-

та 1.6-а. 

 

III 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-10835/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
5149. 

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за тутун и 

тутунски производи („Службен весник на Република 

Македонија” („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 

164/13 и 151/14), министерот за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ДОС-

ТАВУВАЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА И ФОРМА-

ТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЕВИ-

ДЕНЦИЈАТА ЗА ОТКУПЕНИТЕ И ОБРАБОТЕНИТЕ  

КОЛИЧИНИ НА ТУТУН 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на водењето, доставу-

вањето на евиденцијата и формата и содржината на об-

разецот на евиденцијата за откупените и обработените 

количини на тутун („Службен весник на Република 

Македонија бр.165/11, 11/12 и 52/14) во членот 2 збо-

рот „пишана“ се заменува со зборот „печатена“. 

 

Член 2 

Во членот 3 ставот 1 се менува и гласи: 

„Доставувањето на дневната евиденција за откупе-

ните количини на тутун од претходниот ден се врши 

најдоцна наредниот ден до 12 часот.“ 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„Доставувањето на евиденцијата за вкупно откупе-

ните количини на тутун се врши еднаш годишно за от-

купените количини тутун од тековната реколта.“ 

Ставот 2 кој станува став 3 се менува и гласи: 

Евиденцијата од став 1 на овој член се доставува по 

електронски пат до Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство и до Државниот инспек-

торат за земјоделство, а во печатена форма на барање 

од Државниот инспекторат за земјоделство. 

Ставот 3 станува став 4. 

Ставот 4 кој станува став 5 се менува и гласи: 

„Евиденцијата од ставот 2 на овој член во електрон-

ска и печатена форма се доставува до Агенцијата за 

финансиска поддршка во земјоделството и руралниот 

развој, до Министерството за земјоделство, шумарство 

и водостопанство и до Државниот инспекторат за зем-

јоделство.  

По ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи: 

“Формата и содржината на образецот на евиденци-

јата за вкупно извршен откуп на тутун од ставот 2 на 

овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 

овој правилник.“ 

 

Член 3 

Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е соста-

вен дел на овој правилник.  

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр.08-9620/3 Министер за земјоделство, 

9 октомври 2015 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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5150. 
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за тутун и 

тутунски производи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 
99/13, 164/13 и 151/14), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА 
ГИ ИСПОЛНУВА ОТКУПУВАЧОТ НА ТУТУН ЗА 
УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ НА 

ТУТУН И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за поблиските услови кои треба да 

ги исполнува откупувачот на тутун за упис во региста-
рот на откупувачи на тутун и потребната документаци-
ја („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.57/15) во членот 2 ставот 2 се менува и гласи: 

„Просторијата за откуп во местото каде се врши от-
куп на тутун треба да биде осветлена со природна 
дневна или вештачка светлина (со неонско или диодно 
осветлување), да биде со површина од најмалку 50 м² 
за една вага, обезбедена со електрична енергија и ин-
тернет конекција. За секоја вага во откупното место 
треба да се обезбеди монитор од 22 инчи или монитор 
од 17-22 инчи на допир монтиран на вагата, заради ви-
зуелизација при внесување на јавно искажаните пода-
тоци при процена на балата или картонската кутија, кој 
е поставен во видното поле на производителот и/или 
застапникот. 

Во ставот 3 по зборовите „сместување на“ се додава 
зборот „најмалку“.  

Во ставот 4 по зборовите „тонга машина – преса“ се 
додаваат зборовите „и/или преса за пакување во 
картонски кутии“ 

Во ставот 5 зборовите „700-1000 м² за“ се заменува-
ат со зборовите „најмалку 500 м² за сместување на“.  

 
Член 2 

Во членот 3 точката в) се менува и гласи: 
„в) Комплет од метални сита за определување на 

песокот во тутунот кој се состои од горен капак, горно 
сито, кое се става на долното сито и долен капак.  Си-
тата се ставаат на долниот капак-дно, во кое се собира-
ат песокот и правот. Горното и долното сито треба да 
се изработени од жичана плетка со квадратчиња кои се 
со  страни од 3,15 мм за горното сито и 1 мм за долно-
то сито која е фабрички атестирана од производителот 
на жичаната плетка, со потврда дека отворите на квад-
ратчињата се со наведените димензии.“ 

Точката г) се менува и гласи: 
„г) Верифицирана вага со точност од 0,1 gr.  за ме-

рење на песокот во тутунот во секој откупен пункт.“             
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.08-9621/3 Министер за земјоделство, 

9 октомври 2015 година шумарство и водостопанство, 
Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5151. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
30 септември 2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 8 став 1 во делот: „плаќа и 

надоместок за водење на постапката во зависност од 
висината на изречената глоба, и тоа: до 1.000 евра во 
денарска противвредност, надоместок од 20 евра во де-
нарска противвредност; од 1.000 до 5.000 евра во де-
нарска противвредност, надоместок од 50 евра во де-
нарска противвредност; од 5.000 до 20.000 евра во де-
нарска противвредност, надоместок од 100 евра во де-
нарска противвредност; од 20.000 до 100.000 евра во 
денарска противвредност, надоместок од 200 евра во 
денарска противвредност; од 100.000 до 200.000 евра 
во денарска противвредност, надоместок од 300 евра 
во денарска противвредност или над 200.000 евра во 
денарска противвредност, надоместок од 400 евра во 
денарска противвредност од Законот за основање на 
Државна комисија за одлучување во втор степен во об-
ласта на инспекцискиот надзор и прекршочната поста-
пка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.130/2014). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со ре-
шение У.бр.127/2014 од 03.06.2015 година, поведе по-
стапка за оценување на уставноста на оспорениот дел 
од членот 8 став 1 од Законот за основање на Државна 
комисија за одлучување во втор степен во областа на 
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка озна-
чен во точката 1 од ова решение, бидејќи основано се 
постави прашањето за неговата согласност со членот 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека, според член 8 
став 1 од Законот, во постапката по жалба пред Држав-
ната комисија против одлуките за прекршок што се до-
несени од прекршочен орган, подносителот на жал-
бата, покрај административната такса, плаќа и надо-
месток за водење на постапката во зависност од виси-
ната на изречената глоба, и тоа:  

- до 1.000 евра во денарска противвредност, надо-
месток од 20 евра во денарска противвредност,  

- од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвред-
ност, надоместок од 50 евра во денарска противвред-
ност,  

- од 5.000 до 20.000 евра во денарска противвред-
ност, надоместок од 100 евра во денарска противвред-
ност, 

- од 20.000 до 100.000 евра во денарска противвред-
ност, надоместок од 200 евра во денарска противвред-
ност, 

- од 100.000 до 200.000 евра во денарска про-
тиввредност, надоместок од 300 евра во денарска про-
тиввредност или  

- над 200.000 евра во денарска противвредност, на-
доместок од 400 евра во денарска противвредност. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-
публика Македонија, владеењето на правото е една од 
темелните вредности на уставниот поредок на Репуб-
лика Македонија. 
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Во оспорениот дел од членот 8 став 1 од Законот е 
определено плаќање на надоместок за водење на поста-
пката кој се движи во износи од најмалку 20 евра во де-
нарска противвредност до најмногу 400 евра во денар-
ска противвредност во зависност од висината на изре-
чената глоба. 

Во Законот за основање на Државна комисија за од-
лучување во втор степен во областа на инспекцискиот 
надзор и прекршочната постапка, освен во членот 8, 
каде е предвидено плаќање на административна такса и 
надоместок за водење на постапката, не се среќаваат 
други одредби кои поконкретно би ја разработиле 
проблематиката на спорниот надоместок за водење на 
постапката. Тргнувајќи од содржината на членот 1 став 
2 од Законот, кој предвидел дека во постапката за ре-
шавање по жалби Државната комисија ги применува 
одредбите од Законот за општата управна постапка, За-
конот за инспекциски надзор и Законот за прекршоци-
те доколку со овој или друг закон поинаку не е уре-
дено, Судот оцени дека е потребно да се утврди што 
предвиделе овие други закони по однос на трошоците 
на постапката воопшто и по однос на надоместокот за 
водење на постапката.  

Проблематиката на трошоците во постапката во За-
конот за општата управна постапка е уредена во глава-
та IX-Трошоци на постапката, членови 116 до 125. 

Според членот 116 став 1 од Законот, посебните из-
датоци во готови пари на органот што ја води поста-
пката, како што се: патните трошоци на службените 
лица, издатоците за сведоци, вештаци, толкувачи, увид, 
огласи и слично, а кои настанале со спроведувањето на 
постапката по некоја управна работа, по правило ги 
поднесува оној што ја предизвикал целата постапка. 

Кога лицето кое учествува во постапката по своја 
вина или несоодветно однесување ќе предизвика тро-
шоци за одделни дејствија во постапката, должно е да 
ги поднесе тие трошоци (став 2). 

Кога постапката што е поведена по службена долж-
ност е завршена поволно за странката, трошоците на 
постапката ги поднесува органот што ја повел поста-
пката (став 3). 

Според членот 117 став 4 од Законот, барањето за 
надоместок на трошоците според одредбите од ставо-
вите 2 и 3 на овој член мора да биде ставено на време, 
така што органот што ја води постапката да може за не-
го да одлучи во решението. Во спротивно, странката го 
губи правото на надоместок на трошоците. Службено-
то лице кое ја води постапката е должно за ова да ја 
предупреди странката. 

Секоја странка ги поднесува своите трошоци на по-
стапката што е завршена со порамнување, ако во по-
рамнувањето поинаку не е определено (став 5). 

Трошоците на странката или на друго лице во по-
стапката, предизвикани со постапката поведена по 
службена должност или во јавен интерес, кои стран-
ката, односно друго лице во постапката не ги предиз-
викало со своето однесување, ги поднесува органот 
што ја повел постапката (став 6). 

Според членот 120 став 1 од Законот, во решението 
со кое се завршува постапката органот што го донесува 
решението определува кој ги поднесува трошоците на 
постапката, нивниот износ и на кого и во кој рок треба 
да му се исплатат. 

Членот 2 став 2 од Законот за прекршоците („Служ-
бен весник на Република Македонија бр. 62/2006) по 
однос на неуредената проблематика со овој закон, меѓу 
кои и проблематиката на трошоците упатува на приме-
на на Законот за кривичната постапка. Инаку, трошо-
ците на постапката се уредени во главата XXVII-члено-
ви 122 до 128 од Законот. 

Членот 58 од Законот за прекршоците ги дефинира 

трошоците на постапката како издатоци кои ќе наста-

нат во прекршочната постапка или поради неа и изда-

тоци што ќе настанат во врска со обезбедувањето на 

потребни докази и чување на запленети и одземени 

предмети пред поведување на постапката. 

Според членот 122 од Законот, трошоци на поста-

пката се: 

1) издатоци за сведоци, вештаци, преведувачи, тол-

кувачи, увиди и претресување на простории и лица и 

чување на одземени предмети; 

2) издатоци за приведување; 

3) трошоци за службени дејствија и за службени 

лица; 

4) издатоци за лекување на обвинетиот, додека е 

задржан и трошоци за породување; 

5) патни трошоци на обвинетиот; 

6) паушал; 

7) награда и потребни издатоци на бранителот и 

8) потребни издатоци на оштетениот, неговиот за-

конски застапник и полномошникот. 

Во членот 124 став 1 од Законот е определено дека 

со одлуката за прекршок се утврдува кој ги плаќа тро-

шоците и колкави се. 

Според членот 126 став 1 од Законот за прекршо-

ците, за плаќање на трошоците во постапка по жалба 

пред второстепениот суд ќе одлучи конечно тој суд во 

согласност со одредбите на членовите од 122 до 125 од 

овој закон.  

Во Законот за инспекциски надзор („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.50/2010) трошоците 

на постапката се уредени во главата X-член 60. Според 

ставот 3 од овој член од Законот, за трошоците на по-

стапката кои се познати во моментот на донесувањето 

на решението се одлучува во самото решение, а докол-

ку трошоците не се познати во овој момент се одлучува 

со посебен заклучок. По однос на покренатите праша-

ња со иницијативата оваа цитирана одредба е од значе-

ње за компаративни согледувања на законските реше-

нија во исти или слични постапки во правниот систем 

на државата. Ова законско решение укажува на тоа кој 

орган и во која фаза на инспекциската постапка и во 

каква форма одлучува за трошоците на инспекциската 

постапка. Инаку, останатото уредувањето во Законот 

за инспекциски надзор по однос на оспорената одредба 

нема примена, бидејќи во овој вид на постапка, за раз-

лика од прекршочната се плаќаат само администра-

тивни такси, но не и трошоци на постапката. 

Законот за административните такси (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.17/1993, 20/1996, 

7/1998, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004, 95/2005, 

7/2006, 70/2006, 92/2007, 88/2008,130/2008, 6/2010, 

145/2010 и 17/2011) во членот 1 определил за списите и 

дејствата во управните работи кај органите на држав-

ната управа, органите на општината, органите на оп-

штините во Градот Скопје и органите на Градот Скопје 

да се плаќаат административни такси според одредбите 

на овој закон, доколку со друг пропис поинаку не е 

уредено. 

Според членот 2 од истиот закон, како органи во 

смисла на член 1 од овој закон се сметаат: 
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1) органите и организациите во Република Македо-

нија; и 

2) дипломатските и конзуларните претставништва 

на Република Македонија во странство. Како органи во 

смисла на член 1 на овој закон се сметаат и трговските 

друштва, здруженијата на граѓаните и другите правни 

лица кога во вршењето на јавни овластувања што им се 

доверени со закон, решаваат во управните работи по 

барање на странките. 

Во членот 3 од Законот е определено дека, таксите 

се плаќаат по таксената тарифа, која е составен дел на 

овој закон. 

Според членот 6 од Законот за административните 

такси, ако со таксената тарифа не е поинаку пропи-

шано, таксената обврска настанува за: 

1) поднесоците во моментот кога се предаваат, а за 

поднесоците дадени на записник кога записникот се 

составува; 

2) решенијата, дозволите и други исправи-во мо-

ментот на поднесувањето на барањето за нивното изда-

вање; 

3) управните дејства во моментот на поднесувањето 

на барањето за извршување на тоа дејство; и 

4) решенија, дозволи и други исправи во моментот 

на издавање на истите, и за поднесоците за нивно изда-

вање кога се поднесуваат во електронски облик. 

Од анализата на сите цитирани законски одредби, 

Судот утврди дека трошоците на постапката не се из-

датоци кои се однапред мерливи и кои можат да бидат 

определени во зависност од висината на изречената 

глоба, туку тоа се издатоци на постапката кои се 

пресметуваат во зависност од секое конкретно презе-

мено дејствие, за секој индивидуален случај и се засме-

туваат откако постапката ке заврши, заедно со одлука-

та за главната работа или посебно, но по спроведување 

на сите потребни дејствија за секој индивидуален слу-

чај. Административните такси се пак, со закон однап-

ред определени вредности, чија висина зависи од тоа 

какво дејствие од управниот орган бара странката или 

какво дејствие органот ќе треба да преземе по повод 

барањето на странката. 

Законот за општата управна постапка и Законот за 

прекршоците немаат посебно уредување по однос на 

трошоците во жалбената постапка, освен членот 126 

став 1 од Законот за прекршоците каде е предвидено за 

плаќање на трошоците во постапка по жалба пред вто-

ростепениот суд конечно да одлучи тој суд во соглас-

ност со одредбите на членовите од 122 до 125 од овој 

закон. Оттаму, уредувањето по однос на трошоците во 

првостепената постапка, се применуваат и на жалбена-

та постапка, се разбира само во случај ако такви има. 

За утврдување на потребата од пресметување на на-

доместокот на начин како во оспорениот дел од одред-

ба и уставната оправданост на ваквиот вид надоместок 

треба да се има предвид и содржината на членовите 3 и 

9 од Законот за основање на Државна комисија за одлу-

чување во втор степен во областа на инспекцискиот 

надзор и прекршочната постапка, според кои членови-

те на Комисијата функцијата ја извршуваат професио-

нално, Комисијата одлучува на нејавна седница за која 

се води записник, во законски определени рокови. 

Врз основа на вака направената анализа, произлегу-

ва дека трошоците и административните такси се изда-

тоци за преземени дејствија во постапката или за изда-

вање на одредени документи, акти и слично. Имајќи ја 

предвид целината на членот 8 од Законот за основање 

на Државна комисија за одлучување во втор степен во 

областа на инспекцискиот надзор и прекршочната по-

стапка, како единствена одредба што го уредува надо-

местокот за водење на постапката, за Судот останува 

нејасно за какви дејствија, за кои акти, документи, со 

оспорениот дел од член 8 став 2 од Законот се предви-

дува плаќање на надоместок за водење на постапката 

од страна на избрани лица кои својата функција во Ко-

мисијата ја вршат професионално. Исто така, треба да 

се има предвид и фактот што во образложението на 

Предлог-законот не се содржани образложени причини 

за потребата од ваквото законско уредување. Според 

Судот, определувањето да се плаќа надоместок за воде-

ње на постапката според висината на изречената глоба, 

води кон ставање на граѓаните во ист правен третман 

(да платат надоместок) врз основа на висината на изре-

чената глоба, а не врз основа на реално направените 

трошоци или пак потребни трошоци, од каде глобата, 

според Судот не може да се земе како соодветен појдо-

вен критериум за одредување на предвидениот надо-

месток. Во смисла на наведеното останува нејасно как-

ви се тие унифицирани дејствија за водење на поста-

пката кои за помала изречена глоба пред еден ист ор-

ган, во иста постапка, ќе наметнат помал надоместок за 

водење на постапката (20 евра во денарска противвред-

ност) или пак за највисоката изречена глоба ќе намет-

нат плаќање на највисок надоместок (400 евра во де-

нарска противвредност).  

Ако се има предвид дека Државна комисија за од-

лучување во втор степен во областа на инспекцискиот 

надзор и прекршочната постапка е еден ист државен 

орган кој презема исти или слични дејствија, како во 

постапката за прекршоци, така и во постапката за 

инспекциски надзор, останува нејасно од кои причини 

законодавецот само по однос на прекршочната поста-

пка предвидува плаќање на трошоци на постапката и 

тоа врз основа на изречената глоба. 

Оттаму, според Судот, ваквото уредување нема ус-

тавен и законски основ, од каде оспорениот дел не е во 

согласност со начелото на владеењето на правото ут-

врдено во членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-

дателот на Судот, Елена Гошева и судиите: д-р Наташа 

Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ива-

новски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали 

Мурати и д-р Гзиме Старова.  

 

У. бр. 127/2014         Претседател 

30 септември 2015 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 
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МАКЕДОНСКА МУЗИЧКА ИНДУСТРИЈА 
(ММИ) 

5152. 
Врз основа на член 144 став 1 од Законот за автор-

ското право и сродните права („Сл.весник на РМ“ бр. 
115/10, 140/10 и 51/11, 147/13), член 18 став 1 точка 
1.4, и член 49 став 1 од Статутот на Организацијата за 
колективно управување на правата на произведувачите 
на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ 
Скопје (во понатамошниот текст: Организаци-
јата/ММИ), Собранието на ММИ на својата седница 
одржана на ден 14.10.2015 година донесе 

 
П Р A В И Л Н И К 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА HA НАДОМЕСТОЦИ 
 

Воведни одредби 
 

Член 1 
Овој Правилник го уредува начинот на распределба 

на надоместоците кои ММИ ги наплатува по основ на 
јавно соопштување (јавно пренесување, радиодифузно 
емитување, радиодифузно реемитување и кабелско ре-
емитување) фонограми со изведби издадени за комер-
цијална цел и изведби што самите по себе се радиоди-
фузни или се направени од снимка, како и надоместо-
кот од изнајмување на фонограми и видеограми, за кои 
ММИ има дозвола за колективно управување на права-
та на произведувачите на фонограми и уметниците му-
зички изведувачи (во понатамошниот текст: правата), 
согласно Решение за давање дозвола за колективно уп-
равување бр.54-5231/2 од 10.5.2012 година објавено во 
„Службен весник на РМ“ бр. 60 од 16 мај, 2012 година. 

Надоместоците за кои ММИ дополнително ќе стек-
не право колективно да ги управува, како надоместо-
кот по основ умножување за приватно користење и сл. 
ќе бидат исто така распределувани согласно со одред-
бите на овој Правилник. 

 
Прибирање на надоместоците и трошоци на ММИ 

 
Член 2 

Сите средства кои ММИ ќе ги наплати по основ на 
јавно соопштување (јавно пренесување, радиодифузно 
емитување, радиодифузно реемитување и кабелско ре-
емитување) фонограми со изведби издадени за комер-
цијална цел и изведби што самите по себе се радиоди-
фузни или се направени од снимка, како и надоместо-
кот од изнајмување на фонограми и видеограми ќе се 
наплатуваат на единствената сметка на ММИ. 

Надоместокот од умножување за приватно користе-
ње кој ќе биде наплатен од страна на организацијата 
која колективно ќе го управува тоа право врз основа на 
овластување на ММИ и дозвола за колективно управу-
вање на тоа право издадена од Министерот за култура 
на Владата на РМ, по извршената распределба од стра-
на на таа организација на носителите на правото, делот 
за произведувачите на фонограми и уметниците музич-
ки изведувачи ќе биде исплатен на сметката на ММИ, 
no што ММИ ќе изврши распределба на истите соглас-
но правилата утврдени со овој Правилник. 

 
Правила и принципи на распределбата 

 
Член 3 

Овој Правилник за распределба предвидува принци-
пи за распределба на сите носители на правата од соод-
ветната категорија на носители на права, како и правила 
за пресметка на поединечните надоместоци на домашни-
те и странските носители на правата. При остварувањето 
на правата на странските носители на права, распредел-
бата се врши во согласност со условите утврдени во 
ЗАПСП и според билатералните договори склучени со 

странските организации за колективно управување со 
правата на произведувачите на фонограми и уметниците 
музички изведувачи. 

Распределбата на надоместоците се врши врз осно-
ва на принципот на користење на фонограмите, однос-
но изведбите, а согласно евиденциите и податоците за 
емитување доставени од радиодифузерите и другите 
корисници кои согласно ЗАПСП и Правилникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за користење 
на фонограми и изведби на ММИ имаат обврска да 
доставуваат вакви евиденции преку системот за елек-
тронска евиденција на емитувани дела предвиден со 
ЗАПСП (во понатамошниот текст: дефинирано корис-
тење). 

Во случај кога вистинското користење на фоногра-
ми не е можно да се утврди, или ако истото би предиз-
викало неразумни  трошоци, собраните средства ќе се 
распределуваат според правилата утврдени со овој 
Правилник, а врз принципот на правичност (во поната-
мошниот текст: недефинирано користење). 

Средствата кои ММИ ќе ги добие по основ на из-
најмување на фонограми и видеограми и наплата на на-
доместокот од умножување од приватно користење ќе 
се сметаат за средства собрани од недефинирано ко-
ристење. 

Средствата на Организацијата остварени од камати 
на вложени средства во банка и други приходи, во из-
нос од 50% се распределуваат меѓу произведувачите на 
фонограми и уметниците музички изведувачи, сразмер-
но на исплатата на надоместокот кои тие го оствариле 
согласно податоците за користените фонограми изда-
дени за комерцијални цели и изведбите кои самите по 
себе се радиодифузни или се направени од снимка сог-
ласно со податоците од електронската евиденција на 
системот предвиден во член 135-а на ЗАПСП и членот 
48 на Статутот на ММИ. 

Останатите 50% од средствата кои организацијата 
ги остварила по основ остварени од камати на вложени 
средства во банка и други приходи, се распределуваат 
на начин што 70% се распределуваат меѓу произведу-
вачите на фонограми и уметниците музички изведува-
чи сразмерно на исплатата надоместокот кој тие го ос-
твариле согласно со податоците за користените фоног-
рами и изведби добиени преку системот за електрон-
ската евиденција, а останатите 30% се распределуваат 
подеднакво на сите произведувачи на фонограми и 
уметници музички изведувачи чии фонограми и извед-
би се застапени во евиденцијата на носители на права 
на ММИ, согласно пријавите поднесени во согласност 
со овој Правилник за распределба (во понатамошниот 
текст: рамномерна распределба). 

Средствата кои ММИ ги прибира од корисниците, а 
се пресметуваат во паушални износи, во износ од 70% 
се распределуваат меѓу произведувачите на фонограми 
и уметниците музички изведувачи, сразмерно на ис-
платата на надоместокот кои тие го оствариле согласно 
со податоците за користени дела согласно електронска-
та евиденција, а останатите 30% се распределуваат по-
деднакво на сите произведувачи на фонограми и умет-
ници музички изведувачи чии фонограми и изведби се 
застапени во евиденцијата на носители на права на 
ММИ, согласно пријавите поднесени во согласност со 
овој Правилник за распределба. 

 
Групирање на средствата во посебни фондови 

 
Член 4 

Со цел на полесно идентификување на собраните 
парични средства и нивно поврзување со евиденциите 
и податоците за емитување добиени преку електрон-
ската евиденција, собраните парични средства во по-
стапката на распределба се групираат во посебни фон-
дови. 
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По одбивањето на средствата за покривање на 
вкупните трошоци за работа на Организацијата во ви-
сина утврдена врз основа на одлука на Собранието на 
ММИ, средствата собрани врз основа на дефинирано 
користење се групираат во т.н. фондови на надоместо-
ци од дефинирано користење и истите се поврзуваат со 
називот на радиодифузерот, односно корисникот од кој 
се наплатени надоместоците (во понатамошниот текст: 
фондови на средства наплатени од дефинирано корис-
тење). 

По одбивањето на средствата за покривање на 
вкупните трошоци за работа на Организацијата во ви-
сина утврдена врз основа на одлука на Собранието на 
ММИ од средствата собрани врз основа на недефини-
рано користење, и по издвојување на 30-те % од тие 
средства во посебниот фонд за рамномерна распредел-
ба (во понатамошниот текст: Фонд за рамномерна рас-
пределба), истите се распределуваат во посебните фон-
дови на средствата наплатени од дефинирано користе-
ње од радиодифузерите сразмерно на учеството на се-
кој посебен фонд на средства од дефинирано користе-
ње од радиодифузерите во вкупната маса на прибрани 
средства од дефинирано користење од радиодифузе-
рите, при што се формираат посебни фондови за рас-
пределба (во понатамошниот текст: фондови за распре-
делба). 

По одбивањето на средствата за покривање на 
вкупните трошоци за работа на Организацијата во ви-
сина утврдена врз основа на одлука на Собранието на 
ММИ од средствата собрани од концерти и други ин-
терпретаторски приредби се формира посебен фонд за 
распределба од соодветниот концерт или приредба, 
при што истиот се распределува врз основа на плеј лис-
тата доставена од организаторот на концертот за упот-
ребените фонограми,односно изведби на тој концерт, 
односно приредба, согласно правилата за распределба 
утврдени со овој Правилник. 

Од средствата добиени од камати на вложени сред-
ства 85% се распределуваат во посебните фондови на 
средствата наплатени од дефинирано користење од ра-
диодифузерите сразмерно на учеството на секој посе-
бен фонд на средства од дефинирано користење од ра-
диодифузерите во вкупната маса на прибрани средства 
од дефинирано користење од радиодифузерите, а 15 % 
се распределуваат во Фондот за рамномерна распре-
делба. 

Средствата добиени од странство се групираат во 
посебен фонд и истите се распределуваат согласно пое-
динечните пресметки утврдени од страна на странската 
организација за колективно управување која ги напла-
тила тие средства. 

 
Минимален износ за исплата 

 
Член 5 

Минималниот износ за исплата за поединечен носи-
тел на право се утврдува со Одлука на Управниот од-
бор пред секоја распределба. Доколку износот на рас-
пределени средства на поединечниот корисник е помал 
од износот утврден со одлуката на Управниот одбор, 
ММИ нема обврска да го исплати тој износ на носите-
лот на правото. Надоместокот ќе се чува до наредната 
распределба и ќе се исплати тогаш кога вкупниот рас-
пределен износ ќе биде над износот утврден од страна 
на Управниот одбор како минимален износ за распре-
делба, пред конкретната распределба.  

Распределениот надоместок кој не го достигнува 
минималниот износ утврден во ставот 1 на овој член, 
по исклучок, може да биде исплатен доколку носите-
лот на правото доставил барање за исплата на истиот 
до ММИ во рок од 8 дена по објавувањето на поеди-
нечната пресметка во согласност со овој Правилник. 

Услови за исплата на средствата 
 

Член 6 
Средствата од фондовите за распределба се испла-

туваат на произведувачите на фонограми и уметниците 
музички изведувачи, кои до крајот на пресметковниот 
период во кој тие средства биле собрани, ги пријавиле 
фонограмите со изведби снимени за комерцијална цел 
и изведбите кои сами по себе се радиодифузни или се 
направени од снимка (во понатамошниот текст: позна-
ти носители на правата). 

За странските носители на правата, покрај условот 
од ставот 1 на овој член, треба да биде исполнет и ус-
ловот до крајот на пресметковниот период за кој се 
врши распределбата да бил склучен билатерален дого-
вор помеѓу ММИ и странската организација за колек-
тивно управување на правата која ги управува правата 
на соодветниот носител на правото. 

Доколку странскиот носител на права има овласте-
но застапник во Република Македонија преку кој тој ќе 
ги остварува своите права, во тој случај средствата се 
исплатуваат на застапникот на организацијата која ги 
штити неговите права согласно овој Правилник. 
 

Непознати носители на правата како и странски  
носители на правата кои немаат право на исплата  

на надомест 
 

Член 7 
Надоместоците за произведувачите на фонограми и 

уметниците музички изведувачи кои не ги пријавиле 
своите фонограми и изведби, (во понатамошниот текст: 
непознати носители на правата) или странските произ-
ведувачи на фонограми на кои ММИ нема обврска да 
им исплатува надоместоци, остануваат на сметка на 
Организацијата уште 3 (три) години по извршената ис-
плата на надоместоците за пресметковниот период во 
кој се наплатени. 

Во случај кога и по истекот на времето утврдено во 
став 1 на овој член, произведувачот на фонограм, од-
носно уметникот-музички изведувач не го пријават 
својот фонограм, односно изведба, односно ММИ не 
стекне обврска да му исплати надомест на странскиот 
носител на правото, ММИ тие средства ќе ги вклучи во 
надоместоците собрани за недефинирано користење и 
истите ќе ги распредели во согласност со правилата за 
распределба на надоместоци собрани врз основа на не-
дефинирано користење за пресметковната година за 
која ќе се врши распределба. 

 
Регистрација на носител на право 

 
Член 8 

Со цел на остварување на своите права преку 
ММИ, произведувачите на фонограми и уметниците 
изведувачи, односно наследниците на нивните права и 
застапниците го регистрираат својот статус на носител 
на право преку поднесување на Пријава за регистрира-
ње на носител на право. 

Регистрацијата на носител на право се врши со по-
полнување на пријава за регистрација преку електрон-
скиот систем на веб страната на ММИ и истата се дос-
тавува до ММИ во печатена форма преку пошта или 
лично во седиштето на ММИ со потпис на носителот 
на право- физичко лице, а кај носителите на права 
правни лица, со потпис на законскиот застапник или од 
него овластено лице и печат и штембил, заедно со при-
лог тековна состојба издадена од Централен Регистар 
на РМ. Доколку пријавата за регистрација ја поднесува 
овластено лице, кон неа се приложува и полномошно 
во оригинал. 

Во случај кога носителот на правото е музичка гру-
па или оркестар кои немаат својство на правно лице, 
истите можат да овластат еден од нив како застапник 
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да поднесе поединечна пријава за регистрација за сите 
членови на музичката група, односно оркестарот. Во 
овој случај застапникот треба кон пријавите на другите 
членови да достави соодветно полномошно во ориги-
нал. 

Наследникот и застапникот на носителот на право-
то кон пријавата треба да достават и соодветен доку-
мент врз основа на кој ќе се легитимираат дека го стек-
нале правото, во оригинал или нотарски заверена ко-
пија. 

Пријавата за регистрација на носител на право сод-
ржи: 

1. Полно име и презиме и единствен матичен број 
на граѓанинот (ЕМБГ) за физички лица или полн назив 
и единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) за прав-
ни лица, како и име и презиме на законскиот застапник 
и име и презиме и матичен број на овластеното лице. 

2. Адреса на живеење на физичкото лице (од лична 
карта) како и адреса на привременото живеалиште (до-
колку носителот на правото не живее на адресата од 
личната карта), или адреса на седиштето на правното 
лице, односно адреса на фактичкото седиште на прав-
ното лице доколку е различно од регистрираното се-
диште. 

3. Контакт податоци (број на телефон, факс, е-меил 
адреса). 

4. Број на трансакциска сметка и банка во која иста-
та се води на која би се дозначувале надоместоците. 

5. Изјава на подносителот на пријавата - носител на 
право кој согласно овој Правилник има право да прија-
вува фонограми и изведби со која се гарантира под мо-
рална, материјална и кривична одговорност дека сите 
податоци кои ќе ги внесува при пријавувањето на фо-
нограмите и/или изведбите во електронскиот систем на 
ММИ ќе бидат вистинити. 

Регистрација на странските носители на права може 
да се изврши и странска организација за колективно 
управување на правата која е овластена да ги управува 
колективно правата на странскиот носител на право. 
Во тој случај потврда за регистрација како носител на 
право стекнува странската организација која колектив-
но ги управува правата на соодветниот странски носи-
тел на права. 

Пријавата за регистрација се одобрува од страна на 
стручната служба на ММИ преку електронскиот сис-
тем на ММИ, со што носителот на правото се стекнува 
со својството на регистриран носител на право во елек-
тронската база на носители на права на ММИ. 

Доколку Пријавата за носител на право не ги сод-
ржи сите податоци и прилозите предвидени со овој 
Правилник, стручната служба на ММИ ќе го повика 
подносителот истата да ја уреди во рок од 8 дена. До-
колку подносителот на пријавата не ја уреди истата во 
оставениот рок, пријавата ќе биде отфрлена, по што 
подносителот има право да поднесе нова пријава. 

 
Пријавување на фонограми и снимки 

 
Член 9 

Фонограми можат да пријавуваат регистрирани но-
сители на права од редот на произведувачите на фоног-
рами и водечките изведувачи на фонограмот или сним-
ката.  

Изведби кои самите по себе се радиодифузни или 
се направени од снимка можат да пријавуваат водечки-
те изведувачи на снимката, како и радиодифузната ор-
ганизација која ја продуцирала снимката доколку иста-
та има својство на регистриран носител на право-про-
изведувач на фонограми. 

Пријавувањето се врши преку електронскиот сис-
тем на ММИ кој е достапен преку интернет страната на 
ММИ.  

Носителот на правото може да пријави фонограм 
или снимка само доколку истиот е регистриран во 
електронскиот систем на ММИ како носител на право 
со што истиот се стекнува со право на пристап во елек-
тронскиот систем на ММИ.  

При пријавувањето на фонограмите и изведбите, 
носителите на правата користат посебни обрасци дос-
тапни преку интернет страната на ММИ , и тоа: 

- Образец ПДФ Пријава на домашни фонограми;  
- Образец ПСФ Пријава на странски фонограми;  
- Образец ПСИ Пријава на снимени изведби и из-

ведби што самите по себе се радиодифузни или се нап-
равени од снимка. 

Образецот од став 1 алинеја 1 (ПДФ) на овој член 
треба да ги содржи следните податоци: 

1. Наслов на делото односно фонограмот;  
2. Дополнителен наслов - некое друго име на дело-

то доколку го има;  
3. Назив на составот, односно име на изведувачот 

кој го изведува делото;  
4. Композитор на делото, автор на текстот и автор 

на аранжманот (незадолжително);  
5. Наслов на издание или албум;  
6. Времетраење на фонограмот во минути и се-

кунди;  
7. Каталошки број доколку има;  
8. ISRC код доколку има;  
9. Година на прво издавање (за фонограми кои се 

издадени за комерцијални цели);  
10. Година на прво јавно објавување (за фонограми 

кои не се издадени за комерцијални цели, а се ставени 
на располагање на јавноста) публикување;  

11. Произведувачот на фонограмот, или произведу-
вачи доколку се повеќе;   

12. Име и презиме на секој од изведувачите и нив-
ната улога во создавањето на делото согласно член 10 
од овој Правилник. Ако со договор е утврден поинаков 
сразмер на распределба од оној утврден со овој Пра-
вилник, подносителот на Пријавата  е должен да се по-
вика на Договорот на начин што ќе ја одбере опцијата 
”согласно договор” и ќе ги внесе соодветните проценти 
за распределба. 

Образецот од став 1 алинеја 2 (ПСФ) на овој член 
треба да содржи: 

 1. Наслов на делото односно фонограмот;  
 2. Дополнителен наслов - некое друго име на дело-

то доколку го има;  
 3. Композитор на делото,автор на текстот и автор 

на аранжманот (незадолжително);  
 4. Назив на составот, односно име на изведувачот 

кој го изведува делото;  
 5. Наслов на издание или албум;  
 6. Времетраење на фонограмот во минути и се-

кунди;  
 7. Име на организацијата која го управува правото 

на странскиот произведувач на фонограм и правата на 
изведувачите на фонограмот (доколку пријавата ја под-
несува носителот на правото);  

 8. Каталошки број доколку има;  
 9. ISRC код доколку има;  
10. Година на прво издавање;  
11. Година на прво ставање на располагање на јав-

носта.  
Образецот од став 1 алинеја 3 (ПСИ) на овој член 

треба да содржи: 
1. Наслов на делото;  
2. Дополнителен наслов - некое друго име на дело-

то доколку го има;  
3. Композитор/Текстописец/Аранжер на делото што 

се изведува (незадолжително);  
4. Назив на составот, односно име на изведувачот 

кој го изведува делото;  
5. Назив на радиодифузната организација која ја 

снимила изведбата која сама по себе е радиодифузна 
или е направена од снимка;  
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6. Времетраење на снимката во минути и секунди;  
7. Година на прво радиодифузно емитување;  
8. Име и презиме на секој од изведувачите и нивна-

та улога во создавањето на делото согласно член 10 од 
овој Правилник.  

При пријавувањето на фонограмот, односно извед-
бата, подносителот на пријавата задолжително го при-
качува фонограмот, односно изведбата во соодветен 
формат. 

При пријавување на фонограм кој е произведен за 
комерцијални цели пожелно е да се прикачи и графич-
кото решение на соодветното издание. 

Во случај кога фонограм или изведба се пријавени 
од регистриран носител на право кој има право да при-
јавува фонограми, пријава на истиот фонограм не ќе 
може да пријави другиот регистриран носител на право 
кој има право согласно овој правилник да пријавува 
фонограми. Во таков случај самиот електронски систем 
нема да дозволи да се поднесе втора пријава за истиот 
фонограм со идентични податоци за сите носители на 
правата. 

Носителот на правото кој пријавил фонограм има 
право да ја дополнува, односно менува веќе поднесена-
та пријава преку електронскиот систем на ММИ.  

 
Поделба на уметниците музички изведувачи  

и нивно рангирање 
 

Член 10 
Уметниците музички изведувачите се делат во 

следните категории: 
- водечки изведувачи;  
- значајни договорни изведувачи;  
- други договорни изведувачи. 
Категоријата на водечки изведувачи ја сочинуваат 

соло изведувачи и членови на музичка група. 
Категоријата на значајни договорни изведувачи ја 

сочинуваат изнајмени солисти и други повидни изведу-
вачи како музички продуцент, диригент, членови на 
оркестар, членови на хор, гостин солист/и, програмер 
на музиката или солист кој со изведбата му дава знача-
ен придонес на делото. 

Категоријата на други договорни изведувачи ја со-
чинуваат изнајмени студиски музичари, тон сниматели, 
создавачи на звук и други изведувачи кои врз основа 
на нивниот придонес при создавање на музичката 
снимка не можат да се рангираат во ниедна од другите 
две категории. 

Во случај кога оркестар изведува инструментална 
музика, истиот има улога на водечки изведувач, при 
што и диригентот има улога на водечки изведувач, но 
само во случај ако не учествува во изведбата на оркес-
тарот по службена должност како вработен во институ-
цијата на која и припаѓа тој оркестар. 

Диригентот и музичкиот продуцент може да имаат 
улога на водечки изведувач ако за тоа е склучен дого-
вор со произведувачот на фонограмот. 

Во случај на изведување дело каде има еден или по-
веќе вокални солисти, хор или инструментални солис-
ти со оркестар, тие имаат улога на водечки изведувачи, 
а диригентот и оркестарот или оркестарот и хорот има-
ат улога на други договорни изведувачи, доколку со 
писмен договор не е поинаку утврдено. 

Одделен изведувач во една снимка може да се ран-
гира само во една од категориите освен во случај кога 
при создавање на снимката, покрај изведувачката ра-
бота, извршил и работа на музички продуцент или ди-
ригент. Рангирањето го врши произведувачот на фо-
нограмот или водечкиот изведувач при пријавувањето 
на фонограмот, доколку прецизно не е определено со 
договор. 

Распределба на надоместоци меѓу одделните  
категории на уметници музички изведувачи 

 
Член 11 

Од делот кој им припаѓа на уметниците музички из-
ведувачи на одделна изведба, 2/3 од тие средства им 
припаѓа на водечките изведувачи, а 1/3 на сите дого-
ворни изведувачи заедно, доколку со договор не е пои-
наку утврдено, освен доколку на снимката нема дого-
ворни изведувачи, при што надоместокот се дели само 
меѓу водечките изведувачи. 

 
Надомест на водечки изведувачи 

 
Член 12 

Надоместокот што им припаѓа на водечките изведу-
вачи се дели на еднакви делови меѓу сите водечки из-
ведувачи на снимката, доколку поинаку не е определе-
но со договор. 

Доколку начинот на распределба на надоместок на 
водечките изведувачи, опишан во претходниот став на 
овој член е утврден поинаку со договор, истото треба 
да биде наведено во пријавата на фонограмот или на 
изведбата. 

 
Надомест на договорни изведувачи 

 
Член 13 

Надоместокот кој им припаѓа на договорните изведу-
вачи се дели во сооднос 2/3 во корист на значајните дого-
ворни изведувачи и 1/3 во корист на другите договорни 
изведувачи, доколку не е поинаку утврдено со договор. 

Надоместокот кој им припаѓа на значајните договорни 
изведувачи, како и делот кој им припаѓа на другите дого-
ворни изведувачи, помеѓу нив се дели на еднакви делови, 
доколку со договор не е поинаку утврдено. 

Доколку на фонограмот или изведбата не се појавува-
ат други договорни изведувачи, тогаш целиот надомест 
кој им припаѓа на договорните изведувачи се дели само 
помеѓу нив значајните договорни изведувачи на еднакви 
делови, доколку со договор не е поинаку утврдено. 

 
Начин на распределба 

 
Член 14 

Распределбата на надоместоците се одвива во след-
ните фази: 

1. Формирање на посебни фондови за распределба, 
вклучително и фондот за рамномерна распределба и 
утврдување на вредноста на посебните фондови за рас-
пределба;  

2. Обработка на евиденциите на користени фоног-
рами, односно изведби за секој посебен фонд;  

3. Пресметка на надоместокот за секоја изведба од 
евиденцијата на користени фонограми;   

4. Распределба на надоместокот за поединечна из-
ведба;  

5. Распределба на средствата на препознаени фо-
нограми и снимени изведби на уметниците музички из-
ведувачи;  

6. Распределба на надоместок од фондот за рамно-
мерна распределба;   

7. Повикување на непознатите носители на права;  
8. Поединечна пресметка;  
9. Исплата на надоместоците.  
 

Формирање и утврдување на вредноста  
на фондовите за распределба 

 
Член 15 

Формирање и утврдување на вредноста на посебни-
те фондови за распределба се врши најдоцна до 1 март 
во тековната година, врз основа на наплатени надомес-
тоци заклучно со 31 декември од претходната пресмет-
ковна година. 
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Вредноста на посебните фондови на распределба се 
утврдува на начин што за секој посебен фонд за рас-
пределба се зема во предвид износот кој одговара на 
висината на надоместокот кој организацијата го напла-
тила непосредно од корисникот намален за висината на 
делот кој ММИ има право да го задржи за покривање 
на трошоците на работењето и откако на тој износ ќе се 
додаде вредноста на износот од недефинирано корис-
тење, (по одбивање на делот кој ММИ има право да го 
задржи за покривање на трошоците на работењето и 
вредноста на делот за кој се распределува во фондот за 
рамномерна распределба), како и додавање на вреднос-
та на износот кој ММИ го остварила по основ на кама-
ти од вложени средства по одбивање на делот за рам-
номерна распределба. 

Доколку корисникот од ставот 2 на овој член има 
повеќе радио и телевизиски програми, секој радио и 
ТВ канал ќе се смета како посебен емитер и фондот за 
распределба ќе се распредели соодветно на секое ра-
дио, односно ТВ канал, во вкупно емитувана музика 
согласно евиденцијата остварена преку системот за 
електронска евиденција или добиените плеј листи од 
соодветните радио, односно ТВ канали. 

 
Обработка на користени фонограми/односно  

изведби за секој посебен фонд 
 

Член 16 
Листата на користени фонограми, односно изведби 

претставува список на фонограми и изведби со вкупна 
должина на емитување на сите фонограми и изведби, 
како и со вкупно време на емитување на секој фоног-
рам и изведба, во пресметковниот период за кој се 
врши распределбата, а врз основа на податоците од 
електронската евиденција на соодветниот радиодифу-
зер/емитер. 

Истата се обработува преку соодветниот софтвер на 
ММИ, при што се утврдува: листа на сите емитувани 
фонограми и изведби за секој посебен фонд , препозна-
вање на фонограми и изведби кои се пријавени во елек-
тронската база на ММИ и утврдување на листа на 
препознаени фонограми и изведби за секој посебен 
фонд, препознавање на фонограми и изведби кои не се 
пријавени во електронската база на ММИ и утврдува-
ње на листа на непрепознаени фонограми и изведби. 

 
Пресметка на надоместокот за секоја изведба од 

листата на користени фонограми/изведби 
Член 17 

На секоја изведба од листата на користени фоног-
рами/изведби и се доделува износ на надомест (во по-
натамошниот текст: надомест за поединечна изведба). 

Надоместокот за поединечна изведба се утврдува 
на следниот начин:  

1. Вредноста на фондот за распределба се дели со 
вкупното времетраење на сите изведби од листата на 
користени изведби за тој фонд, во секунди и така се до-
бива вредноста на секундата за тој фонд,  

2. Збирот на емитуваните секунди на соодветната 
изведба од листата се множи со вредноста на секундата 
за тој фонд,  

3. Така добиениот резултат е износ на надомест за 
соодветната изведба во фондот за соодветниот 
пресметковен период.  

Постапката од претходниот став на овој член се 
повторува за секоја изведба и за секој фонд за распре-
делба.  

Доколку определен радиодифузер не дозволил 
инсталирање на системот за електронска евиденција и 
нема доставено плеј листи за целиот пресметковен пе-
риод или истите не се комплетни (не се доставени за 
целиот пресметковен период), средствата собрани од 
тој радиодифузер ќе се сметаат за средства од недефи-
нирано користење и истите ќе се распоредат согласно 
правилата утврдени согласно овој Правилник. 

Распределба на надоместокот за поединечна изведба 
 

Член 18 
Поединечниот надомест за секој изведуван фоног-

рам издаден за комерцијална цел се дели по 50% на 
произведувачот на фонограм 50% на изведувачите на 
таа изведба. 

Поединечниот надомест за снимените изведби кои са-
мите по себе се радиодифузни или се направени од сним-
ка се дели само на уметниците музички изведувачи. 
 

Распределба на надоместокот помеѓу уметниците 
музички изведувачи 

 
Член 19 

Надоместокот за поединечна изведба кој им припа-
ѓа на уметниците музички изведувачи се распределува 
помеѓу изведувачите кои учествувале во изведбата во 
делови соодветно на правилата утврдени со овој пра-
вилник, а во зависност од категоријата на која припаѓа 
изведувачот која се утврдува врз основа на податоците 
од пријавата на фонограмот, односно изведбата. 

Постапката за распределба на надоместокот помеѓу 
изведувачите се повторува за секоја изведба од листата 
на користени фонограми/изведби. 

Доколку врз основа на податоците со кои располага 
ММИ, содржани во пријавата на соодветниот фоног-
рам/изведба, не може несомнено да се утврди точниот 
вкупен број на изведувачи на конкретна изведба која се 
појавува на листа на користени фонограми/изведби, од-
носно идентитетот на сите изведувачи или нивната ка-
тегорија, стручната служба на ММИ го повикува под-
носителот на пријавата на тој фонограм или изведба 
истата да ја уреди и да ги достави податоците кои не-
достасуваат. 

Доколку УО не може да усвои претпоставки за бро-
јот и/или идентитетот и/или категоријата на изведува-
чите на одредена изведба која е пријавена во ММИ, на-
доместокот ќе се распредели на познатите изведувачи 
на тој фонограм. Доколку такви нема, со тој дел на на-
доместокот ќе се постапи во согласност со член 8 на 
овој Правилник. 

 
Распределба на надомест од Фондот за рамномерна 

распределба 
 

Член 20 
Средствата распределени во Фондот за рамномерна 

распределба во согласност со овој Правилник се рас-
пределуваат 50% за произведувачите на фонограми и 
50% за уметниците музички изведувачи, по што се 
формираат Фонд за рамномерна распределба на произ-
ведувачите на фонограми и Фонд за рамномерна рас-
пределба на уметниците музички изведувачи. 

Средствата од посебните фондови утврдени во прет-
ходниот став на овој член се распределуваат подеднакво 
на сите поодделни носители на права кои припаѓаат на ка-
тегоријата на посебниот фонд - произведувачи на фоног-
рами или уметници музички изведувачи, кои се застапени 
во евиденцијата на носители на права на ММИ, согласно 
пријавените фонограми и изведби. 

 
Повикување на непознатите носители на права  

од листата на користени фонограми/изведби 
 

Член 21 
Доколку на листата на користени фонограми/извед-

би се појават фонограми и изведби кои не се пријавени 
во електронската база на ММИ, односно произведува-
чите на фонограм и/или изведувачи се непознати со ог-
лед дека истите немаат статус на регистриран носител 
на право во електронската база на ММИ, ММИ ќе 
спроведе разумни мерки за идентификување на носите-
лите на правата од таа изведба, и тоа: 
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1. Ќе објави листа на непрепознаени фонограми и из-
ведби и нерегистрирани носители на правата на својата 
веб страница со повик за регистрирање на носителите на 
правата и пријавување на фонограмот/изведбата, 

2. Ќе ги контактира носителите на правата за кои 
има доволно податоци според кои може да ги иденти-
фикува, Доколку ни по истекот на рокот од 30 дена од 
денот на објавувањето на јавниот повик од точка 1 на 
претходниот став на овој член, соодветните фоног-
рами/изведби не бидат пријавени, односно носителите 
на правата не бидат регистрирани на начин и во поста-
пка утврдена со овој Правилник, ММИ ќе постапи со 
соодветните надоместоци согласно одредбите од чл. 7 
од овој Правилник. 

 
Поединечна пресметка 

 
Член 22 

Поединечната пресметка се изготвува за секој носи-
тел на правото (произведувач на фонограм и уметник 
музички изведувач) посебно. 

Пресметката содржи податок за пресметковниот пе-
риод, називот на користениот фонограм/фонограми, 
односно изведба/изведби согласно листата на изведби 
за соодветниот фонд за распределба, вредност на фон-
дот и вредност на секундата на соодветниот фонд, ви-
сина на износот бројот на користени секунди на извед-
бата и износот на бруто надоместокот на носителот на 
правото, висината на пресметаниот данок, како и нето 
износот за исплата на носителот на правото. 

Поединечната пресметка ја утврдува стручната 
служба на ММИ, и истата се става на увид исклучиво 
на веб страната на профилот на носителот на правото 
на кое истата се однесува, до кој истиот има пристап 
преку корисничкото име и лозинката која ја добива при  
одобрувањето  на регистрацијата како носител на 
право.  

За ставањето на увид на поединечните пресметки 
на носителите на правата секој  регистриран носител на 
право  добива нотификација на неговата регистрирана 
е-меил адреса. 

Секој носител на правото има право, во рок од 8 
(осум) дена од денот кога е известен за ставањето на 
увид на поединечната пресметка за соодветниот 
пресметковен период, да поднесе барање за исправка на 
поединечната пресметка направена од стручната служба 
на ММИ кое се поднесува до Управниот одбор на ММИ 
и истото мора да содржи образложени причини. 

По барањето за исправка на пресметката Управниот 
одбор на ММИ е должен да одлучи во рок од 30 (трие-
сет) дена од приемот на истото, за што стручната служ-
ба на ММИ го известува  носителот на правото по 
електронски пат. Доколку барањето за исправка биде 
усвоено, стручната служба на ММИ изготвува нова ко-
ригирана пресметка која ја прави достапна до корисни-
кот на истиот начин како и првичната пресметка. Кори-
гираната пресметка се смета за конечна. Доколку бара-
њето за исправка е одбиено, пресметката се смета за 
конечна. 

 
Исплата на надоместоци 

 
Член 23 

Исплатата на надоместоците по правило се врши 
најмалку еднаш годишно, најдоцна до 31 март во те-
ковната година, за претходната година.  

Исплата на надоместоците наплатени од концерти и 
други интерпретаторски приредби се врши во рок од 30 
дена од денот на наплатата на надоместокот за соод-
ветниот концерт, односно друга интерпетаторска при-
редба, доколку е добиена плеј листа. Распределбата се 
врши согласно правилата утврдени со овој Правилник, 
во спротивно ММИ ќе ги смета овие средства како 
средства од недефинирано користење. 

Исплатата на надоместоците наплатени од стран-
ство се врши во рокот утврден со билатералниот дого-
вор со странската организација за колективно управу-
вање. 

 
Постапување во случај на спорни пријави  

на фонограми/изведби 
 

Член 24 
Во случај кога два или повеќе носители на права 

пријавиле еден исти фонограм или изведба со различни 
податоци, пријавите ќе се сметаат за спорни и сред-
ствата за распределба по основ на тој фонограм, однос-
но изведба нема да бидат исплатени и истите ќе се чу-
ваат до решавање на спорот. 

Во случај кога стручната служба на ММИ ќе нотира 
постоење на спорни пријави, истата е должна да се об-
рати до носителите на правата кои ги поднеле тие при-
јави со укажување на состојбата на постоење на разли-
ки во нивните пријави и ќе ги повика истите во наре-
ден рок од 30 дена да ги усогласат пријавите, односно 
некој од нив да ја повлече пријавата со цел во елек-
тронската база на ММИ да остане само една валидна 
пријава на тој фонограм/односно изведба, или да под-
несат доказ дека повеле соодветна постапка за разре-
шување на спорниот однос. Притоа ќе им се укаже на 
последиците од постоењето на две или повеќе пријави 
за ист фонограм со различни податоци и неподнесува-
њето на доказ за поведување на соодветна постапка. 

Спорот ќе се смета за решен доколку било кој од 
носителите на правата достави на увид на ММИ: 

- правосилна пресуда донесена од страна на надле-
жен суд или арбитража или спогодба потпишана од 
двете страни. 

- доколку еден од носителите на правата ја повлече 
пријавата. 

Доколку страните кои се во спор, не поднесат доказ 
дека е поднесена тужба или друг иницијален акт за по-
ведување на соодветна постапка за разрешување на 
спорниот однос во рок од 30 дена од денот кога е из-
вршена исплатата за соодветниот пресметковен пе-
риод, овие средства ќе имаат третман како средствата 
кои им припаѓаат на непознатите носители на правата 
согласно член 6 на овој Правилник. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 25 

Овој Правилник влегува во сила со денот на него-
вото објавување во „Сл.весник на РМ“. 

Со влегувањето во сила на овој Правилник преста-
нува да важи Правилникот за распределба на ММИ об-
јавен во „Сл. весник на РМ“ број 77 од 15 мај 2014 го-
дина. 

Пријавените фонограми и изведби пред влегување 
во сила на овој Правилник не подлежат на промени и 
за нив во однос на пријавувањето важат одредбите од 
претходниот Правилник за распределба на ММИ обја-
вен во „Сл. весник на РМ“ број 77 од 15 мај 2014 го-
дина. 
Носителите на правата кои немаат статус на регистри-
ран носител на право во електронската база на ММИ 
до денот на влегувањето во сила на овој Правилник ќе 
се регистрираат согласно одредбите на овој Правил-
ник. 
Надоместоците кои се прибрани во 2015 година пред 
влегувањето во сила на овој Правилник ќе се распреде-
луваат согласно одредбите на овој Правилник. 

 
 Собрание на ММИ 

14 октомври 2015 година Претседател, 
Скопје Марко Коловски, с.р. 
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