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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4355.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13 и 
164/13), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 17.12.2013 година, донесе 

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА ПРОИЗВОДЕН  КОМПЛЕКС КО СТЕНЧЕ 

ОПШТИНА БРВЕНИЦА

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на производен комплекс КО Стенче, општина Брве-
ница.

Член 2
2. Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 834141м2, 
ги има следните катастарски индикации:

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

Бр. 41-9589/1 Претседател на Владата
17 декември 2013 година на Република Македонија,

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

4356.
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), член 9 и 10 од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) и член 
140 од Законот за заштита на културното наследство 
(“Службен весник на Република Макeдонија” бр.20/04, 
115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13 и 164/13), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
17.12.2013 година  донесе

О Д Л У К А
ЗА НАБАВКА НА НЕДВИЖНА СТВАР–ЗАШТИТЕНО

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Член 1
Со оваа одлука се врши набавка на недвижна ствар 

– заштитено културно наследство преку правото на 
првенствено купување што се наоѓа на ул.„Крсте Ми-
сирков“ бр.34, Ново Село, Штип, во сопственост на 
Александар Андонов, Емил Андонски, Драган Андон-
ски, Благородна Андонска и Станка Андонова, на КП 
9066/1, КО Штип 4, со површина од: број на зграда 1, 
намена на зграда А1, влез 1 кат ПО намена на посебен 
дел од зграда П, со внатрешна површина 13 м², број на 

зграда 1, намена на зграда А1, влез 2, кат ПО, намена 
на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 
15 м², број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 3, кат 
ПО, намена на посебен дел од зграда П, со површина 
од 5², број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 4, кат 
1, број 2, намена на посебен дел од зграда СТ со пов-
ршина од од 98 м², број на зграда 1, намена на зграда 
А1, влез 4, кат 1, број 2, намена на посебен дел од згра-
да ПП со внатрешна површина од 25 м², број на зграда 
1, намена на зграда А1, влез 4, кат ПР, број 1, намена 
на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина 
од 14 м², број на зграда 1, намена на зграда А1,влез 4, 
кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда СТ, со 
внатрешна површина од 27 м², дворно место на КП 
9066/1, на место викано град, култура дм, со површина 
од 16 м² и земјиште под зграда на место викано град, 
култура зпз 1 со површина од 137 м², од од страна на 
Република Македонија, Министерство за култура – 
Управа за заштита на културното наследство.

За недвижноста од став 1 на оваа одлука е утврдено 
својство на споменик на културата со решение бр.0801-
167/1 од 23.02.1994 година на Заводот за заштита на 
спомениците на културата и Народен музеј – Штип.

Член 2
Средствата за набавка на недвижната ствар од член 

1 на оваа одлука, во износ од 5.118.078,80 денари обез-
бедени се од Буџетот на Република Македонија.

Член 3
Договорот за набавката на недвижната ствар од 

член 1 на оваа одлука да го склучи Управата за зашти-
та на културното наследство во име на Република Маке-
донија.

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

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

Бр. 41-9791/1 Претседател на Владата
17 декември 2013 година на Република Македонија,

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

4357.
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за Геолошки-

от завод на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 136/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 17 де-
кември 2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ГЕОЛОШКИОТ 

ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За вршител на должноста директор на Геолошки-
от завод на Република Македонија, се именува Новица 
Столиќ.

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

Бр. 23-9890/1 Претседател на Владата
17 декември 2013 година на Република Македонија,

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

4358.
Врз основа на член 142 од Законот за авторското 

право и сродните права („Службен весник на Републи-
ка Македонија“бр. 115/2010, 51/2011 и 147/2013 ), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 17 декември 2013 година, донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КО-
МИСИЈАТА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ ВО АВТОРСКОТО 

ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА
1. За претседател и членови на Комисијата за посре-

дување во авторското право и сродните права се имену-
ваат: 

а) за претседател:
- проф. д-р Родна Живковска
б) за членови:
- Стојанчо Стојковски
- Луке Галески
- Фиданчо Велиновски
- Јордан Арсов.
2. Со именувањето на претседателот и членовите на 

Комисијата за посредување во авторското право и сродни-
те права на досегашните им престанува мандатот.

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

Бр. 23-9891/1 Претседател на Владата
17 декември 2013 година на Република Македонија,

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

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4359.
Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвес-

тициски фондови („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр.12/2009 и 24/2011), Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија на седницата од-
ржана на ден 6.12.2013 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се дава согласност за именување на лицето Го-
ран Марковски за  извршен член  на Одборот на дирек-
тори, односно Главен Извршен директор на Друштвото 
за управување со инвестициски фондови КБ Публикум 
Инвест АД Скопје. 

2. Согласноста за именување на лицето Горан Мар-
ковски важи до 6.2.2017 година.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од 
функцијата Главен извршен член на Одборот на дирек-
тори на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје и во други 
случаи утврдени со закон.  

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

Бр. УП1 08-144 Комисија за хартии од вредност
6 декември 2013 година на Република Македонија

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

_________
4360.

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвес-
тициски фондови („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр.12/2009 и 24/2011), Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија на седницата од-
ржана на ден 6.12.2013 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се дава согласност за именување на лицето Ан-
дреј Пулејков за извршен член на Одборот на дирек-
тор, односно извршен директор на Друштвото за упра-
вување со инвестициски фондови КБ Публикум Инвест 
АД Скопје. 

2. Согласноста за именување на лицето Андреј Пу-
лејков важи до 6.2.2017 година.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од 
функцијата извршен член на Одборот на директори на 
Друштвото за управување со инвестициски фондови 
КБ Публикум Инвест АД Скопје и во други случаи ут-
врдени со закон.  

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

Бр. УП1 08 - 145 Комисија за хартии од вредност
 6 декември 2013 година на Република Македонија

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

_________

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ

4361.
Врз основа на членовите 202 и 222 став (3), а во врска 

со член 112 став (1) од Законот за супервизија на осигуру-
вање - пречистен текст  (“Службен весник на Република 
Македонија”бр.30/2012), Одлука на Уставен суд бр. 
202/2011 (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 45/2012), Одлука на Уставен суд бр. 130/2011 (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 60/2012), Одлу-
ка на Уставен суд бр.122/2011 (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 64/2012) и Одлука на Уставен суд 
бр. 129/2011(“Службен весник на Република Македонија” 
бр.23/2013) и член 2 и 4 од Правилникот за потребната до-
кументација за добивање на дозвола за работа како овлас-
тен акутар (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 119/2011), Агенцијата за супервизија на осигурување 
донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО 

ОВЛАСТЕН АКТУАР
1. СЕ ИЗДАВА дозвола за работа како овластен ак-

туар на лицето Наташа Димовска со адреса на живеење 
на ул. „Раде Иваноски“ бр. 20, Прилеп.

2. Ова решение се запишува во Регистарот на лица 
кои имаат дозвола за работа како овластен актуар што сог-
ласно член 5 од Правилникот за потребната документаци-
ја за добивање на дозвола за работа како овластен актуар, 
го води Агенцијата за супервизија на осигурување. 

3.Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија.”

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање.

Бр. УП 07-1-942 Совет на експерти
25 ноември 2013 година Претседател,

Скопје д-р Климе Попоски, с.р.
__________

4362.
Врз основа на членовите 202 и 222 став (3), а во врска со 

член 112 став (1) од Законот за супервизија на осигурување - 
пречистен текст (“Службен весник на Република Македо-
нија”бр.30/2012), Одлука на Уставен суд бр. 202/2011 (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 45/2012), Одлука 
на Уставен суд бр. 130/2011 (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 60/2012), Одлука на Уставен суд 
бр.122/2011 (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 64/2012) и Одлука на Уставен суд бр. 129/2011(“Службен 
весник на Република Македонија” бр.23/2013) и член 2 и 4 од 
Правилникот за потребната документација за добивање на 
дозвола за работа како овластен акутар (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 119/2011), Агенцијата за суперви-
зија на осигурување донесе



 Стр. 4 - Бр. 178                                                                             20 декември 2013

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО 

ОВЛАСТЕН АКТУАР

1. СЕ ИЗДАВА дозвола за работа како овластен ак-
туар на лицето Ристо Бајатов со адреса на живеење на ул. 
„Цандо Кожинков“ бр. 29, Неготино.

2. Ова решение се запишува во Регистарот на лица кои 
имаат дозвола за работа како овластен актуар што согласно 
член 5 од Правилникот за потребната документација за доби-
вање на дозвола за работа како овластен актуар, го води 
Агенцијата за супервизија на осигурување. 

3.Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија.”

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.

Бр. УП 07-1-910 Совет на експерти
25 ноември 2013 година Претседател,

Скопје д-р Климе Попоски, с.р.
__________

4363.
Врз основа на членовите 202 и 222 став (3), а во врска со 

член 112 став (1) од Законот за супервизија на осигурување - 
пречистен текст  (“Службен весник на Република Македо-
нија”бр.30/2012), Одлука на Уставен суд бр. 202/2011 (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 45/2012), Одлука 
на Уставен суд бр. 130/2011 (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 60/2012), Одлука на Уставен суд 
бр.122/2011 (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 64/2012) и Одлука на Уставен суд бр. 129/2011(“Службен 
весник на Република Македонија” бр.23/2013) и член 2 и 4 од 
Правилникот за потребната документација за добивање на 
дозвола за работа како овластен акутар (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 119/2011), Агенцијата за суперви-
зија на осигурување донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО 

ОВЛАСТЕН АКТУАР

1. СЕ ИЗДАВА дозвола за работа како овластен актуар 
на лицето Слаѓана Миљковиќ  со адреса на живеење на ул. 
„Јорго Османо“  бр. 22, Битола.

2. Ова решение се запишува во Регистарот на лица кои 
имаат дозвола за работа како овластен актуар што согласно 
член 5 од Правилникот за потребната документација за доби-
вање на дозвола за работа како овластен актуар, го води 
Агенцијата за супервизија на осигурување. 

3.Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија.”

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.

Бр. УП 07-1-967 Совет на експерти
25 ноември 2013 година Претседател,

Скопје д-р Климе Попоски, с.р.

4364.
Врз основа на членовите 202 и 222 став (3), а во врска со 

член 112 став (1) од Законот за супервизија на осигурување - 
пречистен текст  (“Службен весник на Република Македо-
нија”бр.30/2012), Одлука на Уставен суд бр. 202/2011 (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 45/2012), Одлука 
на Уставен суд бр. 130/2011 (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 60/2012), Одлука на Уставен суд 
бр.122/2011 (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 64/2012) и Одлука на Уставен суд бр. 129/2011(“Службен 
весник на Република Македонија” бр.23/2013) и член 2 и 4 од 
Правилникот за потребната документација за добивање на 
дозвола за работа како овластен акутар (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 119/2011), Агенцијата за суперви-
зија на осигурување донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО 

ОВЛАСТЕН АКТУАР
1. СЕ ИЗДАВА дозвола за работа како овластен актуар 

на лицето Билјана Стамеска со адреса на живеење на ул. 
„Ѓорче Петров“ бр. 12/1-4, Скопје.

2. Ова решение се запишува во Регистарот на лица кои 
имаат дозвола за работа како овластен актуар што согласно 
член 5 од Правилникот за потребната документација за доби-
вање на дозвола за работа како овластен актуар, го води 
Агенцијата за супервизија на осигурување. 

3.Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија.”

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.

Бр. УП 07-1-977 Совет на експерти
25 ноември 2013 година Претседател,

Скопје д-р Климе Попоски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА

4365.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на плати-

те во Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 
121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12 и 145/12), Министерството 
за труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А
1. Стапката на трошоците на живот за месец ноември 

2013 година, во однос на месец октомври 2013 година, е по-
ниска за 0,1%.

2. Исплатата на платите за месец ноември 2013, во однос на 
месец октомври 2013 година, работодавачите од членот 3 став 1 
од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја 
вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.
            Министер, 

Диме Спасов, с.р.
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