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1727. 
Врз основа на член 5 став 1 од Законот за вработу-

вање и работа на странци (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 70/2007, 5/2009, 35/2010, 
148/2011 и 84/2012), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТ-
НИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2013 ГОДИНА  

 
Член 1 

Квотата на работни дозволи за 2013 година се опре-
делува во вкупна висина од 2.600 работни дозволи (во 
натамошниот текст: квотата). 

 
Член 2 

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

- 1200  дозволи за вработување на странци во Ре-
публика Македонија; 

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

- 300  дозволи за работа, обука и доусовршување; 
- 300  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 и 84/12). 

(3) Министерството надлежно за работи од областа 
на трудот, (во натамошниот текст : Министерството), 
имајќи ги предвид изменетите потреби на пазарот на 
трудот може да изврши прераспоредба 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) а нови работни дозволи се наменети 1200 работ-
ни дозволи, кои се распределуваат на: 

- 500 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, и 

- 500 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: 

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

- 150 дозволи за вработување од втор до четврти 
степен на образование. 

 
Член 4 

(1)Квотатата на работните дозволи за сезонско ра-
ботење на странци од член 2 став (1) алинеја 4 од оваа 
одлука, дозволите се распределуваат на: 

- 100  дозволи за работа за сезонска работа во гра-
дежништвото, 

- 100 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-
наченте 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. 41 - 3077/1 Заменик на претседателот 

21 мај  2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

1728. 
Врз основа на член 11 став (1) алинеја 1 од Законот 

за катастар на недвижности („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 55/2013), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, број 01-
7492/10 од 30.4.2013 година, донесен од Управниот од-
бор на Агенцијата за катастар на недвижности, на сед-
ницата, одржана на 30.4.2013 година. 

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

 
Бр. 41-3082/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1729. 

Врз основа на член 15 став 3 од Законот за Фондот 
за осигурување на депозити („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 63/00, 29/02,  43/02, 49/03, 
81/08 и 158/10), Владата  на Република Македонија, на  
седницата, одржана на 21.5.2013 година,  донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ 

СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се потврдува Годишната сметка на 

Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2012 
година УО.ОД. бр. 02-91/1 од 27.2.2013 година, 
усвоена од Управниот одбор на Фондот, на седницата, 
одржана, на 27.2.2013 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на 
Република Македонија”. 

   
Бр. 41 - 3090/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1730. 
Врз основа на член 15 став 3 од Законот за Фондот 

за осигурување на депозити („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 63/00, 29/02,  43/02, 49/03, 
81/08 и 158/10), Владата  на Република Македонија, на  
седницата, одржана на 21.5.2013 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ 

СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се потврдува Финансискиот план на 

Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2012 го-
дина УО.ОД. бр.02-143/1 од 17.04.2013 година, усвоен 
од Управниот одбор на Фондот, на седницата, одржа-
на, на 17.04.2013 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр. 41 - 3090/2 Заменик на претседателот 

21 мај  2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1731. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“, број 55/13) и член 36 став (3) од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21.5.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат работите за изработка на ажурирани геодетски 
подлоги за планскиот опфат за урбанистички план вон 
населено место во КО Кисела Вода 1, општина Кисела 
Вода.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-3099/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1732. 
Врз основа на член 27-а став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-
НА УСТАНОВА МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Нацио-
нална установа Македонски народен театар му преста-
нува користењето на недвижните ствари – објект бр.1, 
влез 001, кат подрум со површини од 601 м2, 1451м2, 
475 м2, 1019 м2, 450 м2, 692 м2, 766 м2, 580 м2, 512 
м2, 148 м2, 951 м2, 540 м2, 600 м2, 472 м2, 713 м2, 673 
м2, 624 м2, 651 м2 и 250 м2, кат приземје со површини 
од 609 м2, 574 м2, 785 м2, 668 м2, 542 м2, 396 м2, 1432 
м2, 659 м2, 991 м2, 475 м2, 981 м2, 1117 м2 и 651 м2, 
кат 01 со површини од 218 м2, 80 м2, 592 м2, 340 м2, 
138 м2, 1366 м2, 153 м2, 561 м2, 452 м2 и 219 м2, кат 
02 со површини од 180 м2, 537 м2, 180 м2, 348 м2, 205 
м2 и 206 м2 и кат 03 со површина од 180 м2, лоцирани 
на КП бр.9505/1, со адреса на ул. „Димитар Влахов“ 
б.б. КО Центар 1, евидентирани во Имотен лист бр. 
40986, сопственост на Република Македонија.  

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

ваат без надомест на трајно користење на Национална-
та установа Македонска опера и балет од Скопје. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Националната 
установа Македонски народен театар од Скопје и На-
ционалната установа Македонска опера и балет од 
Скопје во рок од 5 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-3114/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 


