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О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациски планови на гене-
рални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектни документа-
ции за 2016 година се утврдуваат работите за изработ-
ка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко 
планска документација за  дел од КП бр.11128/1, дел од 
КП бр.11139, дел од КП бр.3543/2, КП бр.11284,                    
КП бр.3543/1, КП бр. 3543/3, КП бр.3543/5, КП 
бр.11113, КП бр.11114, КП бр.11115, КП бр.11116, КП 
бр.11117, КП бр.11118, КП бр.11129, КП бр.11130, во 
КО Неготино и КП бр.11107, во КО Неготино - вон 
град, во општина Неготино. 

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

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

Бр. 42-4990/4 Заменик на претседателот
13 јули 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3292.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15 
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ

ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 

Годишната програма за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациски планови на гене-
рални урбанистички планови, урбанистичко - планска 
документација и урбанистичко - проектни документа-
ции за 2016 година се утврдуваат работите за изработ-
ка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко 
планска документација за КП бр.4191/1,  во КО Росо-
ман, во општина Росоман. 

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

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

Бр. 42-4990/5 Заменик на претседателот
13 јули 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________

3293.
Врз основа на член 4 став 1 од Законот за вработува-

ње и работа на странци („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 217/15), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТА НА РАБОТНИ 
ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ КОИ МОЖАТ ДА БИ-
ДАТ РАБОТНО АНГАЖИРАНИ НА ТЕРИТОРИЈА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА 

Член 1
Квотата на работни дозволи за странци кои можат 

да бидат работно ангажирани на територија на Републи-
ка Македонија за 2016 година се определува 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 дозволи се распределува во групи на дозволи за 
странци кои можат да бидат работно ангажирани на те-
риторија на Република Македонија за следните цели:

- 2150 дозволи за вработување на странци во Репуб-
лика Македонија;

- 700 дозволи за упатени странци во Република Ма-
кедонија;

- 200 дозволи за работа за сезонско работење на 
странци и

- 200 дозволи за работа за поединечни услуги од 
странци.

(2) Искористеноста на квотите од став (1), алинеја 1 
на овој член се пресметува имајќи го предвид бројот на 
издадените работни дозволи и мислења за исполнетост 
на условите за издавање на дозволи за привремен прес-
тој на странец заради работа во календарската година 
без оглед на времето на важноста на таквата дозвола. 
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(3) Бројот на важечките работни дозволи и мислења 
за исполнетост на условите за издавање на дозволи за 
привремен престој на странец заради работа 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 работни дозволи и мис-

лења за исполнетост на условите за издавање на дозво-
ли за привремен престој на странец заради работа од 
член 2 став (1) алинеја 1  од оваа одлука, дозволите за 
поединечни цели ќе се издаваат согласно приоритети 
утврдени во член 6 став (1) од Законот за вработување 
и работа на странци. 

(2) За нови работни дозволи и мислења за исполне-
тост на условите за издавање на дозволи за привремен 
престој на странец заради работа кои се издаваат за прв 
пат на странци наменети се 1000 дозволи, кои се рас-
пределуваат на :

- 100 дозволи за упатени работници, кои ќе бидат из-
дадени без проверка на состојбата и условите на паза-
рот 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 сте-
пен на образование.

Член 4
(1) Министерството ја следи искористеноста на кво-

тите на дозволи од член 2 од 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 
(6) од Законот за вработување и работа на странци. 

Член 5
Работните дозволи и мислења за исполнетост на ус-

ловите за издавање на дозволи за привремен престој на 
странец заради работа кои биле издадени до влегување-
то во сила на оваа одлука се засметуваат во квотата од 
член 2 став (1) од оваа одлука.

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-5505/1 Заменик на претседателот
19 јули 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3294.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 
35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТА И НАФТЕНИ 

ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапува без надомест Еуро-
дизел БС - 168.036,00 литри на Град Скопје.

Еуродизелот БС од ставот 1 на овој член се отстапу-
ва на Градот Скопје за потребите на Јавното сообраќај-
но претпријатие Скопје за организирање на превоз по 
повод одбележувањето на празникот 2-ри Август.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Јавно сообрaќајно 
претпријатие Скопје.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

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

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

Бр. 42-5688/1 Заменик на претседателот
19 јули 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________

3295.
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за зашти-

та на децата („ Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15 и 27/16) Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИ-
ВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА 

„БРИТАНСКА ДЕТСКА АКАДЕМИЈА” ВО 
СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватна установа за деца-детска градинка ,,БРИТАН-
СКА ДЕТСКА АКАДЕМИЈА“ во Скопје,  со седиште 
на ул. ,,Васил Ѓоргов“ бр.36.


