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673. 
Врз основа на член 42 став 5 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 
и 163/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 30.01.2014 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА ПОСТАПКА НА ЈАВНО ПРИВАТНО 
ПАРТНЕРСТВО НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ СО  

ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за спроведување 

на постапка на јавно приватно партнерство, на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија во 
вкупна површина од 4033м2 со право на трајно кори-
стење на општина Охрид, кое претставува Кп.бр. 
14766/2, Кп.бр. 14766/6 и Кп.бр. 14766/8 за КО Охрид 3 
по површина од 4009м2 евидентирана во Имотен лист 
бр.101828 и градежно земјиште сопственост на Репуб-
лика Македонија кое претставува Кп.бр. 14766/14 за 
КО Охрид 3 по површина од 24м2 евидентирано во 
Имотен лист бр.101832 согласно ДУП за Урбана заед-
ница 1-дел од УБ 1.3 опфат 1 Општина Охрид, со наме-
на за изградба на затворен зелен пазар. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр.42-1023/1          Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година       на Владата на Република 
  Скопје       Македонија, 

                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

674. 
Врз основа на член 91 став (2) од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 30.01.2014 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА 
НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА  НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 
на недвижна ствар- објект  

кој се наоѓа на КП број 11926/2, КО Центар 1, адре-
са Бул.Климент Охридски бб, и тоа: 

-КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 1, кат 
приземје, со површина од 862 м2; 

-КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 1, кат 
приземје, со површина од 26 м2; 

-КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 1, кат 
01,  со површина од 138 м2; 

-КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 1, кат 
01 , со површина од 26 м2; 

-КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 1, кат 
подрум, со површина од 23 м2; 

-КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 2, кат 
приземје , со површина од 223 м2; 

-КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 2, кат 
приземје, со површина од 9 м2; 

- КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2,влез 2, кат 
01 , со површина од 211 м2; 

- КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 2, кат 
01 , со површина од 9 м2,  

- КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 2, кат 
подрум, со површина од 439 м2; 

- КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 2, кат 
подрум, со површина од 28 м2; 

- КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 2, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 1, кат 
приземје, со површина од 222 м2 и; 

- КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 3, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 1, кат 
приземје, со површина од 245 м2, во корист на Репуб-
лика Македонија, во Јавната книга за запишување на 
правата на недвижностите. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр.42-1048/1           Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година     на Владата на Република 
   Скопје       Македонија, 

                   м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

675. 
Врз основа на член 5 став 1 од Законот за вработу-

вање и работа на странци („Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, бр.70/07 , 5/09, 35/10, 148/11, 84/12 
и 148/13), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 30.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТНИТЕ  
ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Квотата на работни дозволи за 2014 година се опре-
делува во вкупна висина од 3.250 работни дозволи (во 
натамошниот текст: квотата). 

 
Член 2 

(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од 
3.250 работни дозволи се распределува во групи на ра-
ботни  дозволи за следните цели: 

- 2200  дозволи за вработување и лични работни 
дозволи за странци во Република Македонија; 

- 700 дозволи за работа на странци преместени во 
Република Македонија; 

- 50  дозволи за работа, обука и доусовршување; 
- 100  дозволи за работа за сезонско работење на 

странци и 
- 200  дозволи за работа за поединечни услуги од 

странци. 
(2) Во квотите од став 1 на овој член не се опфатени 

странците од член 5 став (3) од Законот за вработување 
и работа на странци („Службен весник на Република 
Македонија” бр.70/07, 5/09, 35/10, 148/11 , 84/12 и  
148/13). 

(3) Министерството надлежно за работи од областа 
на трудот, (во натамошниот текст: Министерството), 
имајќи ги предвид изменетите потреби на пазарот на 
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трудот може да изврши прераспределба на квотите за 
одделни намени од став 1 од овој член, од една група 
на работни дозволи во друга, но не повеќе од 10% од 
вкупниот број на одобрени работни дозволи. 

(4) Искористеноста на квотите од став (1), алинеја 1 

на овој член се пресметува имајќи го предвид бројот на 

издадените дозволи за вработување во календарската 

година без оглед на времето на важноста на таквата 

дозвола. Дозволата за вработување продолжена по 

шест месеци, не се засметува во вкупната годишна кво-

та на дозволи за вработување. 

(5) Бројот на важечките работни дозволи од став (1) 

на овој член, што ги издава Агенцијата за вработување 

на Република Македонија (во натамошниот текст : 

Агенцијата), по одделни намени не треба да ја надмине 

квотата определена со оваа одлука.  

 

Член 3 

(1) Во рамките на квотите на работните дозволи од 

член 2 став (1) алинеја 1  на оваа одлука, работни доз-

воли за поединечни цели ќе се издаваат согласно прио-

ритети утврдени во член 6 став (1) од Законот за врабо-

тување и работа на странци.  

(2) За нови работни дозволи кои се издаваат за прв 

пат на странци наменети се 1600 работни дозволи, кои 

се распределуваат на : 

- 150 работни дозволи за назначени работници, кои 

ќе бидат издадени без проверка на состојбата и услови-

те на пазарот на трудот; 

- 250 работни дозволи за странци со специфични за-

нимања и знаења, кои не е можно да се добијат со шко-

лување и оспособување во Република Македонија и 

- 1200 дозволи за други нови вработувања. 

(3) Квотата на дозволи од став 2 алинеја 3 на овој 

член, дозволи за други нови вработувања се распреде-

лува на : 

- 500 дозволи за вработување на странци со петти 

или повисок степен на образование и 

- 700 дозволи за вработување од втор до четврти 

степен на образование. 

 

Член 4 

(1) Квотата на работните дозволи за сезонско рабо-

тење на странци од член 2 став (1) алинеја 4 од оваа од-

лука, дозволите се распределуваат на: 

- 100  дозволи за работа за сезонска работа во гра-

дежништвото, 

- 30 дозволи за работа за сезонска работа во земјо-

делието и шумарството, како и 

- 20  дозволи за работа за други сезонски работи. 

(2) На работодавачот не може да му се издадат по-

голем број на работни дозволи за сезонско работење на 

странци во градежништвото од вкупниот број на вра-

ботени работници кои непрекинато работеле шест ме-

сеци кај работодавачот во последната година. Во тој 

број не се вметнати странците, кои биле вработени врз 

основа на дозвола за работа за сезонска работа. 

(3) На работодавачот може да му се издадат толку 

дозволи за работа за сезонска работа во земјоделството 

и шумарството, колку што од искажаната потреба оста-

не по обезбедувањето на македонските и со нив изед-

начените сезонски работници. 

Член 5 

(1) Министерството ја следи искористеноста на 

квотите на работните дозволи од член 2 на оваа одлука 

и состојбата на пазарот на трудот. 

(2) Доколку состојбата на пазарот на трудот се из-

мени, Владата на Република Македонија на предлог на 

министерството презема мерки согласно член 5 став (7) 

од Законот за вработување и работа на странци.  

Член 6 

(1) Работните дозволи кои биле издадени до влегу-

вањето во сила на оваа одлука се засметуваат во квота-

та од член 2 став (1) од оваа одлука. 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 

Бр. 42-1049/1 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

676. 

Врз основа на член 39 став 1 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 и 164/13), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 30.1.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 

ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ  

СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-

дна спогодба со Друштво за земјоделство, сточарство, 

производство, услуги и трговија на големо и мало ГО-

ГО ФАРМ ДООЕЛ, Милојче Чагорски с. Могила, Би-

тола, на земјоделско земјиште дел од К.П.бр.2485/1 мв. 

Село, катастарска култура нива, катастарска класа 2, 

површина 2 ха 07ар 49м2,  евидентирано на Имотен 

лист бр.1267 за КО Могила. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 

потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 42-1100/1 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 


