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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

3909. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 

67/07, 156/09, 47/11,  192/15 и 209/18),  Владата на Ре-

публика Северна Македонија, на седницата одржана на 

3 декември 2019 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДО-

ТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА - ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2020  

ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа уредба се пропишува методологијата за ут-

врдување на критериуми за распределба на блок дота-

циите од Буџетот на Република Северна Македонија за 

2020 година за јавните установи за социјална заштита - 

домови за стари лица, по општини кои ги исполниле 

условите за пристап до блок дотациите за финансирање 

на пренесените надлежности. 

  Стр. 
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рамата за семе и саден материјал во 

2019 година......................................... 15 

 Огласен дел....................................... 1-80 

 

 

  

 

Член 2 

Согласно Буџетот на Република Северна Македони-

ја за 2020 година во Раздел 15001 – Министерство за 

труд и социјална политика, Потпрограма А2 – Прене-

сување  на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финанси-

рање за дејноста социјална заштита-домови за стари 

лица. 

 

Член 3 

Распределбата на блок дотации се врши според 

следните критериуми: 

- основна сума по корисник за сместување во оп-

штински јавни установи за стари лица согласно состој-

бата на корисникот, подвижен или неподвижен и пар-

тиципацијата на корисникот во услугата, со вкалкули-

рани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од ос-

танатите општински јавни установи за стари лица каде 

што периодот на греење значително е подолг од перио-

дот на греење во останатите општини; 

- бројот на сместени лица (корисници на социјална 

услуга) во општински јавни установи за стари лица 

- број на вработени во општински јавни установи за 

стари лица. 
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Член 4 

Распределбата на блок дотации се врши според 

следната формула: 

 

BD i социјална заштита = OS i  х Коефициент i 

 

                            OS i  = Т  х  Br i 

 

BD i социјална заштита – претставува блок дотаци-

ја за сместување на стари лица во општинските јавни 

установи за стари лица, по општина; 

OS i  – претставува основна сума по корисник го-

дишно за сместување на стари лица во општинските 

јавни установи за стари лица, по општина; 

Т – претставува трошок (цена) по корисник годиш-

но за сместување на стари лица во општинските јавни 

установи за стари лица, по општина. Трошокот (це-

ната) по корисник е утврдена во зависност од состојба-

та на корисникот (подвижен или неподвижен корис-

ник) и партиципација на корисникот во трошоците на 

услугата. 

Br i – претставува фактички број на социјални ко-

рисници во општинските јавни установи за стари лица, 

по општина; 

Коефициент i – преставува коефициент според бро-

јот на вработени во општинските јавни установи за ста-

ри лица, по општина. 

  

Член 5 

Средствата за блок дотации за јавните установи за 

социјална заштита - домови за стари лица,  се насочу-

ваат во општините каде што е седиштето на устано-

вата, од Буџетот на Република Северна Македонија 

преку Министерството за труд и социјална политика, 

месечно или во динамика договорена со Министер-

ството за финансии. 

    

Член 6 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Север-

на Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 ја-

нуари 2020 година. 

 

Бр. 45-8733/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

3910. 

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17 

став 3 од Законот за концесии и јавно приватно пар-

тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ бр.153/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата одржана на 3 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 

СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„МАЛКА“ С.МАЛИ ВЛАЈ ОПШТИНА СТРУГА 

 

Член 1 

Концесијата за детални геолошки истражувања 

на минерална суровина се доделува во фунција на 

вршење на детални геолошки истражувања на мине-

рална суровина на локалитетот за кој се предлага до-

делување.  

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина 

се стекнува со доделување на концесија, како и дека се 

работи за истражување на минерална суровина, пот-

ребно е да се додели под концесија минералната суро-

вина определена со оваа одлука.  

 

Член 2 

Како основна цел за доделување на концесијата за 

вршење на детални геолошки истражувања е создавање 

на услови за рамномерно истражување на минералната 

суровина и создавање услови за нејзина експлоатација. 

 

Член 3 

Предмет на концесијата е вршење на детални гео-

лошки истражувања на  минерална суровина варовник 

на локалитетот „Малка“ с.Мали Влај, Општина Струга.  

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе 

се додели на понудувачот што ќе успеe да ги задоволи 

условите содржани во тендерската документација и 

јавниот повик. 

 

Член 4 

Постапката за доделување на концесијата за врше-

ње на детални геолошки истражувања на минералната 

суровина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со 
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електронска аукција во рок од 360 дена од денот на 

формирање на Комисијата за спроведување на поста-

пката. 

Заради спроведување на постапката за доделува-

ње на концесија за вршење на детални геолошки 

истражувања, Владата на Република Северна Маке-

донија на предлог на министерот за економија фор-

мира комисија за спроведување на постапката во 

рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на 

оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. Тендерската документација 

на предлог на министерот за економија се доставува до 

Владата на Република Северна Македонија на одобру-

вање. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување на концесија за вршење на детални гео-

лошки истражувања на минерална суровина, Комисија-

та од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го об-

јави јавниот повик согласно Законот за концесии и јав-

но приватно партнерство. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 3.000,00 денари. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-8191/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3911. 

Врз основа на член 193 став (3) од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 

170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 

20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 

217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.180/19), Владата на Република Северна Македонија, 

на седницата одржана на 3 декември 2019  година, до-

несе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА 

ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ  НА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА ИЗДАДЕНИ  

ОД „ЕУРОПРОФИЛ“ АД, С.АЛДАНЦИ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката 

за продажба на акциите на Фондот на пензиското и 

инвалидското осигурување на Северна Македонија 

издадени од „ЕУРОПРОФИЛ“ АД, с.Алданци, бр.02-

4591/1 од 22.10.2019 година, донесена од Управниот 

одбор на Фондот, на седницата одржана на 22.10.2019 

година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-8472/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3912. 

Врз основа на член 18 став (1) од Закон за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

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

153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Републи-

ка Северна Македонија, на седницата одржана на 3 де-

кември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА  

 
Член 1 

Со оваа одлука  на Министерството за одбрана се 

даваат на трајно користење, без надомест, недвижни 

ствари - објекти, сопственост на Република Северна 

Македонија, кои се наоѓаат на ул. „Радожда“, КО Ра-

дожда, запишани во Имотен лист бр. 106,  и тоа: 

- КП бр. 805/5, зграда бр. 1, намена на зграда Б4-1, 

влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда  ДП, со површина 70 м2, 

- КП бр. 805/9, зграда бр. 1, намена на зграда Б4-1, 

влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда  ДП, со површина 31 м2, 

- КП бр. 805/9, зграда бр. 1, намена на зграда Б4-1, 

влез 1, кат МЗ 1, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда  ДП , со површина 12 м2, 
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- КП бр. 805/11, зграда бр. 4, намена на зграда Б4-1, 

влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда  ДП, со површина 298 м2, 

- КП бр. 805/11, зграда бр. 4, намена на зграда Б4-1, 

влез 1, кат К 1, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда  ДП, со површина 338 м2, 

- КП бр. 805/11, зграда бр. 4, намена на зграда Б4-1, 

влез 1, кат К 1 , број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда  ПП, со површина 26 м2, 

- КП бр. 805/11, зграда бр. 4, намена на зграда Б4-1, 

влез 1, кат МА 1, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда  ДП, со површина 123 м2, 

- КП бр. 805/11, зграда бр. 4, намена на зграда Б4-1, 

влез 1, кат МА 1, број 1, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда  ПП, со површина 10 м2, 

- КП бр. 805/11, зграда бр. 5, намена на зграда Б4-1, 

влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда  ДП, со површина 70 м2, 

- КП бр. 805/11, зграда бр. 6, намена на зграда Е13 , 

влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда  ТС2, со површина 16 м2. 

  
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9132/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3913. 

Врз основа на член 418 од Законот за трговски 

друштва („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 

166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 

138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), 

Владата на Република Северна Македонија, во својство 

на Собрание на Акционерското друштво, на седницата  

одржана на 3 декември  2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-

ТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА 

ПРИРЕДУВАЊЕ  ИГРИ НА СРЕЌА АД – СКОПЈЕ, 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

 

Член 1 

Во Статутот на Акционерското друштво за прире-

дување игри на среќа АД – Скопје, во државна  соп-

ственост (,,Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 123/07, 158/08, 21/09, 81/09, 69/12, 202/14 и 28/15) 

во членот 2 во ставот 1 зборовите: „Република Македо-

нија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна 

Македонија“. 

Во ставот 2 зборовите: „Владата на Република Ма-

кедонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Ре-

публика Северна Македонија“. 

 

Член 2 

Во членот 3 во ставот 1 зборовите: „Државна ло-

тарија на Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Државна лотарија на Република Северна Македо-

нија“.  

Во ставот 2 зборовите: „на Македонија“ се бри-

шат. 

 

Член 3 

Во членот 7 во ставот 1 зборовите: „Народна бан-

ка на Република Македонија“ се заменуваат со збо-

ровите: „Народна банка на Република Северна Маке-

донија“. 

Во ставот 2 зборовите: „Република Македонија“ се 

заменуваат со зборовите: „Република Северна Македо-

нија“, а зборовите: „Народна банка на Република Маке-

донија“ се заменуваат со зборовите: „Народна банка на 

Република Северна Македонија“.  

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Премијата на издадените акции е во износ од 

6.244.898 ЕВРА според средниот курс на Народна бан-

ка на Република Северна Македонија.“ 

Ставот 3 станува став 4. 

 

Член 4 

Во членот 8 зборовите: „Владата на Република Ма-

кедонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Ре-

публика Северна Македонија“. 

 

Член 5 

Се овластува Надзорниот одбор на Друштвото да 

подготви пречистен текст на Статутот. 

 

Член 6 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9134/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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3914. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе 
                                                                              

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО НИЖЕПОЛЕ ЗА ИЗГРАДБА НА 
ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ 
ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА 

И Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО НИЖЕПОЛЕ, ОПШТИНА БИТОЛА 
  

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Урбанистички план за село Нижеполе за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и де-
ловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-ин-
фраструктура КО Нижеполе, Општина Битола. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 333695м2, 
ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 
 

      Бр. 45-9252/1 Заменик на претседателот 
3 декември 2019 година на Владата на Република 
            Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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3915. 

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

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 3 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-

НА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„КАМЕН ДОЛ“, ОПШТИНА РОСОМАН 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – варовник на локали-

тетот „Камен Дол“, Општина Росоман бр.24-5711/1 од 

13.11.2014 година, еднострано се раскинува од страна 

на концедентот, заради пренос на удели кај концесио-

нерот кои поединечно или во збир довеле до промена 

на управувачкиот пакет во друштвото без претходна 

писмена согласност на концедентот.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за давање согласност за 

целосен пренос на концесија за експлоатација на мине-

рална суровина – варовник  од лежиштето на локалите-

тот Камен Дол - Кавадарци бр.19-2747/1 од 7 јуни 2006 

година („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.73/2006). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9254/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3916. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата, од-

ржана на 3 декември 2019 година, донесе 

      

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-

НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО  НАМЕНА Г4 – СТО-

ВАРИШТЕ (ЛАДИЛНИЦИ ЗА МЕСО)  КО  ГЛУВО 

БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 

 

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 објект со  намена Г4–стовариште (ладил-

ници за месо) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сан-

дево. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена ги има следните катастарски инди-

кации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9257/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3917. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 

106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 

215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декем-

ври 2019 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 СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС КО САРАЈ,  

ОПШТИНА САРАЈ 

 

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  стопански комплекс КО Сарај, Општина 

Сарај. 

   

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 68809,4м2 

ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9263/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3918. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 

106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 

215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декем-

ври 2019 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  ИНДУСТРИЈА,  КО ОРИЗАРИ - ВОН Г.Р., 

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 индустрија, КО 

Оризари-вон г.р., Општина Велес.  

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 847,37м2  

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

 

Бр. 45-9268/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3919. 

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

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 3 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – БАЗАЛТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

„ЕЖЕВО БРДО“, ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА  

КАРБИНЦИ 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за ек-

сплоатација на минерална суровина – базалт на лока-

литетот „Ежево Брдо“, Општина Штип и Општина 

Карбинци бр.24-3713/1 од 13.11.2014 година, еднос-

трано се раскинува од страна на концедентот, заради 

пренос на удели кај концесионерот кои поединечно 

или во збир довеле до промена на управувачкиот па-

кет во друштвото без претходна писмена согласност 

на концедентот.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за давање согласност за 

целосен пренос на концесија за експлоатација на мине-

рална суровина – базалт  од лежиштето на локалитетот 

Ежево Брдо, Штип бр.19-2747/2 од 7 јуни 2006 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

73/06). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9269/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3920. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 

106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 

215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декем-

ври 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б5-ХОТЕЛ-
СКИ КОМПЛЕКС КО РАШТАК, ОПШТИНА ГАЗИ  

БАБА 
 

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 Б5-хотелски комплекс 
КО Раштак, Општина Гази Баба. 

   
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 45-9275/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

3921. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 
215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декем-
ври 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА 2X110 KV ДАЛЕ-
КОВОД СО ПРЕСЕКУВАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИОТ 
110 KV ДАЛЕКОВОД ТС РЕСЕН-ТС ОХРИД ОД НО-
ВОПЛАНИРАНА ТС 400/100 KV- ОПШТИНА ДЕБАР-
ЦА  ДО М.В „ЧЕШО ГЛАВА“ - OПШТИНА ОХРИД 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на 2x110 

kv далековод со пресекување на постоечкиот 110 kv да-
лековод ТС Ресен-ТС Охрид од новопланирана ТС 
400/100 kv- Општина Дебарца  до м.в ,,Чешо Глава“ – 
Општина Охрид. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од  1545 м2, 

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9276/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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3922. 

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, 139/14, 196/15, 

142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декем-

ври 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД 

БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2019 ГОДИНА ЗА ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕН-

ТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА  

РОМИТЕ 

 

Член 1 

Во Одлуката за распределба на средства од Буџетот 

на Република Македонија за 2019 година за поддршка 

на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ро-

мите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

147/19), во насловот на Одлуката зборовите: „Републи-

ка Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

Член 2 

Во членот 1 износот „20.000.000,00 денари“ се за-

менува со износот „27.000.000,00 денари“, а зборовите: 

„Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“.  

 

Член 3 

Во член 2 по точката 7, се додава нова точка 8, која 

гласи: 

„8. Во Општина Кочани се распределуваат 

7.000.000,00 денари од средствата за реализација на ко-

мунални и инфраструктурни проекти“. 

 

Член 4 

Во член 4 по точката 7, се додава нова точка 8, која 

гласи: 

„8. 7.000.000 денари на Општина Кочани за реали-

зација на комунални и инфраструктурни проекти“. 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9335/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3923. 

Врз основа на член 41 став (3) од Законот за елек-

тронско управување и електронски услуги („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата одржана на 3 декември 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА РАСПРЕДЕЛБАТА И ФОРМИРАЊЕТО НА 

НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ ВО АДМИНИСТРАТИВ-

НИ КАНЦЕЛАРИИ ВО ЕДНА ТОЧКА ЗА УСЛУГИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за распределбата и формирањето на надлежните органи 
во административни канцеларии во Една точка за услу-
ги бр.08/1-4780/1 од 3.12.2019 година. 

 
Член 2 

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

Северна Македонија“. 
 

Бр. 45-9529/1 Заменик на претседателот 
3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 
 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3924. 
Врз основа на член 96 од Законот за шумите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 
24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 
44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Се-
верна Македонија, на седницата одржана на 3 декем-
ври 2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕ-

НА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за проширена репродукција на шу-

мите за 2019 година („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.15/19 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.160/19 и 237/19), во делот III, 
во табелата, во точка 1 потточка 1.2 бројот „14,00“ се 
заменува со бројот „1,64“ и износот „1.190.000,00“ се 
заменува со износот „140.000,00“. 

Точката 3 се менува и гласи: 
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Ставот 6 се менува и гласи: 

„Исплатата на средствата за неизмирени обврски 

за пошумување на голини и ерозивни земјишта по 

Програмата за проширена репродукција на шумите 

за 2011 година од точка 3.1 од табелата, за нега со 

прореди по Програмата за проширена репродукција 

на шумите за 2018 година од точка 3.2 од табелата и 

превентивна заштита на шумите и шумските култури 

преку организирана Извештајно дијагнозно прогноз-

на служба (ИДП служба) по Програмата за прошире-

на репродукција на шумите за 2018 година од точка 

3.3 од табелата, ќе се изврши согласно договорите 

склучени помеѓу Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство и извршителите на ра-

ботите“. 

 

III 

 Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9724/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3925. 

Врз основа на член 57 став (2) од Законот за семен-

ски и саден материјал за земјоделски растенија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.39/06, 

89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 

71/16 и 83/18),  Владата на Република Северна Македо-

нија, на седницата одржана на  3 декември 2019 го-

дина,  донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СЕМЕ 

И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 2019  ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за семе и саден материјал во 2019 

година („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.15/19) во делот II во табелата износот "1.000.000,00"  

се заменува со износот "650.000,00". 

 

II 

Делот III се менува и гласи: 

„Средствата утврдени во дел  II на оваа програма ќе 

се користат за: 

 

 

 

 

 

III 

Делот IV се менува и гласи: 

„Средствата од дел  III точка 1 на оваа програма во 

износ од  80.000,00 денари ќе се користат за: 

    

 

 

 

Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во 

износ од  122.000,00 денари ќе се користат за: 

 

 

 

 

Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во 

износ од  448.000,00 денари ќе се користат за: 

 

 

 

 

IV 

Делот V се менува и гласи:  

„Исплатата на средствата од оваа програма ја врши 

Министерството за земјоделство, шумарство и водос-

топанство. 

Исплатата на средствата од оваа програма се врши 

врз основа на:  

а) договор што го склучува министерот за земјодел-

ство, шумарство и водостопанство со правно лице за 

намените од дел IV став (1) алинеја 1, ставови (2) и (3) 

од оваа програма и 

б) решение на министерот за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство за намените од дел IV став (1) 

алинеја 2 од оваа програма.“ 

 

V 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45- 9826/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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