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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3327. 

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, 

148/13 и 38/14), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на  23.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТ-

НИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Член 1 

Квотата на работни дозволи за 2015 година се опре-

делува во вкупна висина од 3250 работни дозволи (во 

натамошниот текст: квотата). 

 

Член 2 

(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од 

3250 работни дозволи се распределува во групи на ра-

ботни  дозволи за следните цели: 

- 2150 дозволи за вработување на странци во Репуб-

лика Македонија; 

- 700 дозволи за работа на странци преместени во 

Република Македонија; 

- 50 дозволи за работа, обука и доусовршување; 

- 150 дозволи за работа за сезонско работење на 

странци и 

- 200 дозволи за работа за поединечни услуги од 

странци,. 
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 (2) Министерството надлежно за работи од областа 

на трудот, (во натамошниот текст: Министерството), 

имајќи ги предвид изменетите потреби на пазарот на 

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. 

(3) 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. 

(4) 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 1000 работни дозволи, кои 

се распределуваат на: 
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- 100 работни дозволи за назначени работници, кои 

ќе бидат издадени без проверка на состојбата и услови-

те на пазарот на трудот; 

- 150 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 

- 750 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: 

- 300 дозволи за вработување на странци со петти 

или повисок степен на образование и 

- 450 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, 

- 50 дозволи за работа за сезонска работа.  

(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 наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-4950/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3328. 

Врз основа на член 52 став (5) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

23.6.2015 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА–КВАРЦ  НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

 „ГУТИН”, С.ПОМЕНОВО, ОПШТИНА ЧАШКА 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – кварц на локалитетот 

“Гутин”, с.Поменово,  општина Чашка бр.24-5546/1 од 

13.11.2014 година, еднострано се раскинува по барање 

на концесионерот Друштвото за експлоатација и прера-

ботка на неметални руди ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД Велес, 

заради немање на економски интерес за натамошно из-

вршување на концесијата за експлоатација.  

2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-5577/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 

_________ 

3329. 

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

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и 

член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно 

партнерство („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 6/12, 144/14 и 33/15), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-

РОВИНА – ВАРОВНИК НА ТРГОВСКОТО ДРУШ-

ТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА ИНГ-ЛУ-

ЛИ ДОО С.ЛИВАДА СТРУГА НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„С.ДЕЛОГОЖДА“ ОПШТИНА СТРУГА 

 

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина – ва-

ровник на локалитетот „с.Делогожда“ општина Струга 


