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воли, навремено доставени извештаи и вратени листо-
ви од ЕКМТ дневникот за патување и процентуална 
покриеност на вкупниот влечен моторен возен парк со 
ЕКМТ дозволи како и проверка на број на редовно вра-
ботени возачи со важечки сертификат за учество во ме-
ѓународниот патен сообраќај ставени во сооднос со 
број на влечни моторни возила со важечки извод од ли-
ценца за вршење на меѓународен превоз на стока. 

На превозник, на кого не му е изработен Поедине-
чен план за распределба и/или има зголемување на 
влечниот моторен возен парк во текот на годината за 
користење на поединечни транспортни дозволи може 
да му се одобри подигање најмногу две некритични по-
единечни транспортни дозволи од ист вид по влечно 
моторно возило врз основа на доставено барање преку 
електронскиот систем.  

Бројот на критични поединечни транспортни дозво-
ли врз основа на поднесени барања преку електронски-
от систем се одобруваат или по една поединечна кри-
тична транспортна дозвола по превозник или на одре-
ден број слободни влечни моторни возила по превозни-
к  во согласност со член 28 и член 29 став 2 на оваа 
уредба. Превозник кој во сопственост има едно влечно 
моторно возило може да добие најмногу три критични 
поединечни транспортни дозволи од различен вид. По 
подигање на определениот број на поединечни тран-
спортни дозволи на превозникот му се одобрува оној 
број на дозволи кој е еднаков на вратени правилно ис-
користени дозволи согласно членовите 32 и 33 од оваа 
уредба. 

По исклучок од ставовите 3 и 4  на овој член за из-
вршување на сезонски работи, превози согласно потпи-
шани договори во писмена форма или ЦМР- товарен 
лист за превоз на стока, на превозникот може да му се 
одобри да подигне и повеќе поединечни транспортни 
дозволи по возило, како и месечни ЕКМТ дозволи  сог-
ласно  член  8 став 2 од оваа уредба.  

Комисијата при вршење на ревизија  во согласност 
со член 29 став 2 од оваа уредба може од превозникот 
да побара доказ за правилно користење на критичните 
поединечни транспортни дозволи (ЦМР товарен лист 
во оригинал).  

Годишните поединечни транспортни дозволи на 
превозниците им се распределуваат врз основа на Пое-
динечниот план за распределба изработен одделно за 
секој превозник од член 14 став 2, а доколку има оста-
ток на одреден број годишни поединечни транспортни 
дозволи, истите се дистрибуираат на превозници кои 
имаат поголем број влечни моторни возила со соодве-
тен еуро стандард непокриени со ЕКМТ дозволи сраз-
мерно на упатството за користење на истите. 

 
Член 36 

 
Превозникот ги подига годишните ЕКМТ дозволи 

кои му се доделени во Планот за распределба најдоцна 
до 31.декември  во годината на распределба. 

Ако превозникот не ги подигне ЕКМТ дозволите во 
рокот од ставот 1 на овој член, истите се распределува-
ат на други превозници согласно член 22 став 4 од оваа 
уредба. 

Превозникот во рок од 30 дена од истекот на важ-
носта на ЕКМТ дозволата, истата ја враќа во Минис-
терството за транспорт и врски, а  дневникот на патува-
ње со ист број на ЕКМТ дозвола треба да го чува 12 
месеци од истекот на датата на важност, како и да го 
достави во Министерството за транспорт и врски до-
колку тоа се бара од него. 

Превозникот поединечните транспортни дозволи 
што ги подигнал од годишниот контингент ги враќа во 
Министерството за транспорт и врски без оглед дали се 
искористени или не во рок од 30 дена по истекот на ро-
кот на важење. 

Критичните поединечни транспортни дозволи пре-
возникот ги враќа во Министерство за транспорт и 
врски со доставување на увид на оригинален ЦМР за 
извршените превози и копија од истиот. Во случај пре-
возникот да ја уништил, изгубил или му е украдена 
критичната поединечна транспортна дозвола треба  да 
ја огласи за неважечка во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. За раздолжување на подигнатите 
критични поединечни транспортни дозволи  превозни-
кот до Министертвото за транспорт и врски доставува 
барање за раздолжување кон кое ги доставува следните 
докази: белешка за оглас во оригинал, копија од ЦМР 
за извршен превоз со увид во оригинален образец, за-
писник од полиција или друга пишана белешка од над-
лежен државен орган,  во случај да не извршил превоз, 
превозникот доставува изјава заверена на нотар според 
текст одреден од Министерство за транспорт и врски.  

 
Член 37 

Дозволите за меѓународен превоз на стока може да ги 
подигне  вработено  лице кај превозникот кое е овластено 
од управителот на трговското друштво- превозник, со 
приложен доказ за платена административна такса.  

 
8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 38 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престанува да важи Уредбата за постапка, критериуми 
и начинот на распределба на дозволите за меѓународен 
превоз на стоки („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 26/10, 129/10, 106/11, 111/11, 14/12, 
123/13, 58/14, 99/14, 146/14 и 194/14).  

 
Член 39 

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

 
Бр. 42-3900/1 Заменик на претседателот 

12 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2689. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14) и член 29 од 
Деловникот за работа на Владата на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003, 67/2003, 
51/2006, 5/2007, 15/2007, 26/2007, 30/2007, 58/2007, 
105/2007, 116/2007, 129/2007, 157/2007, 29/2008, 
51/2008, 86/2008, 144/2008, 42/2009, 62/2009, 141/2009, 
162/2009, 40/2010, 83/2010, 166/2010, 172/2010, 
95/2011, 151/2011, 170/2011, 67/2013, 145/2014 и 
62/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 12.5.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НАЦИОНАЛНА КОМИ-
СИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ 
И ИЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за образување Национална комисија за 

борба против трговијата со луѓе и илегалната миграци-
ја во Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.18/2001), членот 2 се менува и 
гласи: 



 Стр. 10 - Бр. 82                                                                                             19 мај 2015 
 

„Член 2 
Националната комисија се состои од национален 

координатор, негов заменик, национален известувач за 
трговија со луѓе и илегална миграција, секретар и чле-
нови, именувани од Владата на Република Македонија. 
Националниот координатор, неговиот заменик, нацио-
налниот известувач за трговија со луѓе и илегална миг-
рација, секретарот и членовите на Националната коми-
сија се именуваат на предлог од: Министерството за 
внатрешни работи, Министерството за надворешни ра-
боти, Министерството за правда,  Министерството за 
труд и социјална политика, Министерството за здрав-
ство, Министерството за образование и наука, Државен 
инспекторат за труд, Агенцијата за вработување на Ре-
публика Македонија, Судскиот совет на Република Ма-
кедонија и Јавното обвинителство на Република Маке-
донија.“. 

 
Член 2 

Во членот 3 по зборовите „Националниот коорди-
натор“ се става запирка и се додаваат зборовите „него-
виот заменик, националниот известувач за трговија со 
луѓе и илегална миграција, секретарот“. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-4115/1 Заменик на претседателот 

12 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2690. 
Врз основа на член 54 став  (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14, 180/14 и 
52/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 12.5.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ - МОБИЛНИ 
ТЕЛЕФОНИ БЕЗ НАДОМЕСТ НА  ДРЖАВНИОТ 

ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 
                                                                             

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-

терство за економија му престанува  користењето на 
движните ствари – мобилни телефони и тоа: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на  трајно  користење без надоместок на Државниот па-
зарен инспекторат. 

 
Член 3 

Министерот за економија склучува договор со ди-
ректорот на Државниот пазарен инспекторат  со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
членот 1 од оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-4156/1 Заменик на претседателот 

12 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2691. 
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, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14 и 72/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 12.5.2015 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 Друштвото за земјоделство, трговија и 
услуги АГРО ИДНИНА ДООЕЛ увоз – извоз с.Мамут-
чево Велес, на земјоделско земјиште дел од КП бр. 
493/1, мв.Бресјата, катастарска култура нива, катастар-
ска класа 5, површина 40000м2, евидентирано на Имо-
тен лист бр.150 за КО Новачани.  

 
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 наредниот  ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-4238/1 Претседател на Владата 

12 мај 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2692. 

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, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14 и 72/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 12.05.2015 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 Друштвото за производство трговија и 
услуги АГРО ЧАЧО ДООЕЛ ул.Маршал Тито бр.19 
Виница, за земјоделско земјиште дел од КПбр.5299, 
место викано „Којлево”, катастарска култура нива, ка-
тастарска класа 3, со површина од 60000м2, евиденти-
рана на Имотен лист бр.1857 за КО Блатец.  


