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1180. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20.3.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Генералниот секретаријат на Владата на Република 
Македонија бр.07- 531/2 од 29.2.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 41-1601/1                     Заменик на претседателот 
20 март 2012 година          на Владата на Република  
        Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1181. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата , одр-
жана на 20.3.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕ-
КРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапувања на одземен предмет со правосилна одлука 
на Генералниот секретаријат на Владата на Република 
Македонија бр. 07- 527/2 од 29.2.2012 година. 

 
Член 2 

Оваа  одлука  влегува  во сила  наредниот ден  од 
денот  на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
    Бр. 41-1603/1                      Заменик на претседателот 
20 март 2012 година         на Владата на Република  
          Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1182. 
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 и 148/11), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 20.3.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТ-
НИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

Квотата на работни дозволи за 2012 година се опре-
делува во вкупна висина од 3.000 работни дозволи (во 
натамошниот текст: квота).  

Член 2 
(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од 

3.000 работни дозволи се распределува во групи на ра-
ботни дозволи за следните цели: 

- 1600  дозволи за вработување на странци во Ре-
публика Македонија; 

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

- 100  дозволи за работа, обука и доусовршување; 
- 500  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.70/2007, 5/09, 35/2010, 148/11). 

(3) Министерството надлежно за работи од областа 
на трудот, (во натамошниот текст: Министерство), 
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. 

(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 смее 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 се наменети 1600 ра-
ботни дозволи, кои се распределуваат на : 

- 700 работни дозволи за назначени работници, кои 
ќе бидат издадени без проверка на состојбата и услови-
те на пазарот на трудот, 

- 200 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.  

- 700 дозволи за други нови вработувања. 
(3) Квотата на дозволи од овој член став (2) алинеја 

3, дозволи за други нови вработувања се распределува 
на: 

- 500 дозволи за вработување на странци со петти 
или повисок степен на образование, 

- 200 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 на оваа 
одлука, дозволите се распределуваат на: 
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- 250  дозволи за работа за сезонска работа во гра-
дежништвото, 

- 150 дозволи за работа за сезонска работа во земјо-
делието и шумарството, како и 

- 100  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) на оваа одлука. 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.   
    Бр. 41-1672/1                     Заменик на претседателот 
20 март 2012 година          на Владата на Република  
          Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1183. 
Врз основа на член 29 став 23 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20.3.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ТРАНС-
ПОРТ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ТРАНС-АГ ДОО-
ЕЛ, С. ФРАНГОВО СТРУГА НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

“КРАСТА“ С.КАЛИШТА, ОПШТИНА СТРУГА  
1. На Трговско друштво за транспорт, трговија и ус-

луги ТРАНС - АГ ДООЕЛ, с. Франгово Струга се доде-
лува концесија за експлоатација на минерална сурови-
на – варовник на локалитетот “Краста“ с. Калишта, оп-
штина Струга, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 
Т-1 7470624 4555826 
Т-2 7470772 4555803 
Т-3 7470710 4555640 
Т-4 7470682 4555641 
Т-5 7470636 4555677 
Т-6 7470601 4555728 

2. Површината на просторот на концесијата за експ-
лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 
0,020849km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за 
утврдување на висината на надоместоците за издавање 
на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
    Бр. 41-1683/1                    Заменик на претседателот 
20 март 2012 година         на Владата на Република  
          Скопје        Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1184. 
Врз основа на член 29 став 23 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20.3.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ 
НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И 
ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЕМВИ-КО-
МЕРЦ ДООЕЛ С.СУШЕВО-ВАСИЛЕВО НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ “БАЛТАЛИЈА“, ОПШТИНА ШТИП 

 
1. На Друштво за производство, услуги и трговија 

на големо и мало ЕМВИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Сушево-
Василево се доделува концесија  за експлоатација на 
минерална суровина – кварц на локалитетот “Балтали-
ја“, општина Штип со површина на простор на конце-
сија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
T X Y 
1 4613884 7602520 
2 4613765 7602690 
3 4613598 7602556 
4 4613685 7602556 
5 4613534 7602486 
6 4613480 7602404 
7 4613572 7602343 
8 4613446 7602247 
9 4613490 7602160 

 
2.Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,090259km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 


