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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1385. 
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, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 17.4.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА 

- СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство - Клиника за кардио васкуларни 
заболувања, му престанува користењето на недвижни 
ствари – деловни простории, со вкупна површина од 
200,51 м2 кои се наоѓаат на ул. „Водњанска“ бб во 
Скопје, на КП бр.429, КО Центар 2, запишани во Имо-
тен лист бр. 18010,  сопственост на Република Македо-
нија, и тоа:  

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - згра-
да во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.6 , со внатреш-
на површина од 12,95м2; 

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - згра-
да во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.7 , со внатреш-
на површина од 12,95м2; 

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - згра-
да во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.8 , со внатреш-
на површина од 12,95м2; 

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - згра-
да во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.9 , со внатреш-
на површина од 12,95м2; 

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - згра-
да во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.10 , со внат-
решна површина од 12,95м2; 

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - згра-
да во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.11,  со внат-
решна површина од 12,95м2; 

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - згра-
да во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.40 , со внат-
решна површина од 15,93м2; 

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - згра-
да во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.41 , со внат-
решна површина од 12,45м2; 

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - згра-
да во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.42, со внатреш-
на површина од 12,45м2; 

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - згра-
да во здравство, влез 001, кат 02, ДП бр.43, со внатреш-
на површина од 15,93м2; 

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - згра-
да во здравство, влез 001, кат 02, ВЦ , со внатрешна 
површина од 11,80м2; 

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - згра-
да во здравство, влез 001, кат 02, ВЦ,  со внатрешна 
површина од 20,65м2 и 

- зграда бр.75, намена на зграда и друг објект - згра-

да во здравство, влез 001, кат 02, дел од ходник, со 

внатрешна површина од 33,6м2.  

Член 2 
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, се да-

ваат на трајно користење без надомест на ЈЗУ Универ-
зитетска клиника за детска хирургија - Скопје. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството 
за здравство и ЈЗУ Универзитетска клиника за детска 
хирургија - Скопје, во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето на 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. 44-4268/1 Претседател на Владата 

17 април 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
1386. 

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за орга-
низација и работа на органите на државната управа 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за култура до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИС-
ПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА 

 
Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-
кот за трошоците за полагање на испитот за добивање 
на лекторска лиценца (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 68/15). 

  
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 52-4621/1  

20 април 2018 година Министер за култура, 
Скопје м-р Роберт Алаѓозовски, с.р. 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО  

ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
1387. 

Врз основа на член 7-б став (1) алинеја 4, член 113 
ставови (1) и (4), член 117 ставoви (1) и (3), член 124 
ставови (3) и (6) и член 133 став (5) од Законот за воз-
духопловство (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), а во 
врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу 
Европската заедница и нејзините земји членки, Репуб-
лика Албанија, Босна и Херцеговина, Република Буга-
рија, Република Хрватска, Република Македонија, Ре-
публика Исланд, Република Црна Гора, Кралството 
Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на 
Обединетите нации за привремена администрација на 
Косово за основање на Европска заедничка воздухоп-
ловна област ратификувана со Законот за ратификација 
на Мултилатералната спогодба („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/07 и 98/09), директорот 
на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе  
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-
СЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ГРАД-
БА И ИЗМЕНА НА ВОЗДУХОПЛОВ, МОТОР, 
ЕЛИСА И ОПРЕМА НА ВОЗДУХОПЛОВ, ТЕХ-
НИЧКА КОНТРОЛА НА ГРАДБАТА И ИЗРАБОТ-
КА НА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА, ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПЛОВИДБЕ-
НОСТ, ИСПИТУВАЊЕ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗ-
НОСТ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ПЛОВИДБЕНОСТ, КАКО И ФОР-
МАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИДЕНЦИЈАТА И НА-
ЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБ-
НОВУВАЊЕ И ПРОМЕНА НА УВЕРЕНИЈАТА ЗА 
ГРАДБА, ЗА  ТИП,  ПЛОВИДБЕНОСТ, БУЧАВА И  

ЕМИСИЈА НА ГАСОВИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за посебните услови за проекти-

рање, градба и измена на воздухоплов, мотор, елиса и 
опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата 
и изработка на техничко-технолошка документација, 
техничките услови за пловидбеност, испитување за 
оцена на сообразност, начинот и постапката за утврду-
вање на пловидбеност, како и формата, содржината, 
евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, 
обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, 
пловидбеност, бучава и емисија на гасови, („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 141/17)  во При-
логот 2 по членот 92 се додава нов член 93 кој гласи:  

„ Член 93 
Одредбите од Глава 3 Технички услови за пловид-

беност, испитување за оцена на сообразност и начин и 
постапка за утврдување на пловидбеност на овој при-
лог не се применуваат на Анекс II воздухоплови без 
екипаж. “ 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
         Бр. 10-490/3 Директор на Агенцијата 
20 април 2018 година за цивилно воздухопловство, 

              Скопје Горан Јандреоски, с.р. 
__________ 

1388. 
Врз основа на член 7-б став (1) алинеја 4, член 121 

став (5) и член 122 ставови (6) и (7) од Законот за воз-
духопловство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 14/06, 24/07,  103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), а во 
врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу 
Европската заедница и нејзините земји членки, Репуб-
лика Албанија, Босна и Херцеговина, Република Буга-
рија, Република Хрватска, Република Македонија, Ре-
публика Исланд, Република Црна Гора, Кралството 
Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на 
Обединетите нации за привремена администрација на 
Косово за основање на Европска заедничка воздухоп-
ловна област ратификувана со Законот за ратификација 
на Мултилатералната спогодба („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/07 и 98/09), директорот 
на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

ЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ И ТЕХНИЧКА КОН-

ТРОЛА НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ВОЗДУХОП-

ЛОВ, МОТОР, ЕЛИСА, ПАДОБРАН И ОПРЕМА 

НА ВОЗДУХОПЛОВ, ИЗРАБОТКА НА ТЕХ-

НИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ОДРЖУВАЊЕТО И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ВО 

ОДНОС НА ПОТРЕБНИОТ ПЕРСОНАЛ, ОПРЕ-

МАТА И ДРУГИТЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ НЕОП-

ХОДНИ ЗА БЕЗБЕДНО И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ, 

КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИ-

ДЕНЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРО-

ДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ПРОМЕНА НА 

УВЕРЕНИЕТО ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ 

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на одржување и тех-

ничка контрола на одржувањето на воздухоплов, мо-

тор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, изра-

ботка на техничко-технолошка документација за од-

ржувањето и посебните услови во однос на потребниот 

персонал, опремата и другите посебни услови неопход-

ни за безбедно и уредно работење, како и формата, 

содржината, евиденцијата и начинот на издавање, про-

должување, обновување и промена на уверението за 

исполнување на условите за одржување на воздухопло-

ви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

139/17) во Прилогот 5 по членот 15 се додава нов член 

16 кој гласи: 

 

„Член 16 

Одредбите на овој прилог не се применуваат на 

Анекс II воздухоплови без екипаж.“ 
 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

         Бр. 10-491/3 Директор на Агенцијата 

20 април 2018 година за цивилно воздухопловство, 

              Скопје Горан Јандреоски, с.р. 

 

УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

1389. 

Врз основа на член 52 од Законот за семенски и са-

ден материјал за земјоделски растенија (“Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 

53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16 и 71/16), Упра-

вата за семе и саден материјал во состав на Министер-

ството за земјоделство, шумарство и водостопанство го 

објавува запишувањето на сорти на земјоделски расте-

нија во 

 

НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА 

 

Во Национална сортна листа се запишуваат следни-

те сорти: 
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      Бр. 26-120/44 Директор на Управа за  
16 април 2018 година семе и саден материјал 
            Скопје Хилми Гаши, с.р. 
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