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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

2682. 
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 ав-
густ 2019 година, донесе 

 
О Д Л У КА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА  
ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – 

ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за одбрана му престанува користењето на дел 
од недвижни ствари - деловни простории, кои се наоѓа-
ат на улица „Македонија“ бб, Скопје, зграда бр.1,  влез 
1, кат ПО, број 1, со вкупна површина од 392 м2, на КП 
бр.12064/1 КО Центар 1, запишани во Имотен лист 
бр.55749, сопственост на Република  Северна Македо-
нија. 

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

ваат на времено користење, за период од 10 години, од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, без надо-
мест, на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ -Штип. 

 
                                    Член 3 
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
одбрана и Државниот универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип, во рок од 60 дена од денот на влегувањето  во 
сила на оваа одлука. 

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

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

 
Бр. 45-6282/1   Претседател на Владата 

13 август 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2683. 

Врз основа на член 30 став (3) од Законот за дано-
кот на додадена вредност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 
33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 
102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 
15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 
124/19) Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 20 август 2019 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИ-
ТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА  

НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во Одлуката за определување на добрата и услуги-

те кои подлежат на повластена стапка на данокот на 
додадена вредност („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.102/06, 116/07, 126/07, 145/08, 41/11, 
150/11, 147/12, 117/14, 31/16 и 222/16) во членот 2 став 
1  точката 7 се менува и гласи: 

„Лекови вклучувајќи и лекови за ветеринарна ме-
дицина кои се распоредени во следниве тарифни брое-
ви од Царинската тарифа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                          
              ”. 

 
По точката 15 се додава нова точка 16 која гласи:  
„16. Топлинска енергија за греење. 
Под топлинска енергија за греење се подразбира 

топлинската енергија која што се испорачува од систем 
за дистрибуција на топлинска енергија со кој што упра-
вува носител на лиценца за дистрибуција на топлинска 
енергија“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 
25 август 2019 година. 

 
Бр. 45-6429/1 Заменик на претседателот 

20 август 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

2684. 
Врз основа на член 92 став (3) од Законот за зашти-

та на природата (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 
113/18), министерот за животна средина и просторно 
планирање донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА КИСЕЛИЧКА ПЕШТЕРА 

ЗА ПРИРОДНА РЕТКОСТ 
 

Член 1 
Се прогласува за природна реткост спелеолошки 

објект - Киселичка Пештера која се наоѓа на подрачјето 
на општина Делчево, село Киселица. 

 
Член 2 

Називот на природната реткост е „Киселичка Пеш-
тера“. 

 
Член 3 

Киселичка Пештера се наоѓа во котлината Пијанец, 
во атарот на село Киселица, Делчевски регион на над-
морска висина од 770 метри. 

Киселичка Пештера се наоѓа на левата долинска 
страна на безимен поток, кој припаѓа на сливот на Ки-
селичка Река, десна притока на река Брегалница. 

Површината на  Киселичка Пештера со заштитната 
зона изнесува 41 хектари.  

Положбата на Киселичка Пештера според географ-
ската координативна мрежа е со следните координати: 

СГШ: 42° 01’ 30.6346’’ 
ИГД:  22° 44’ 52.7101’’ (според Гринич). 
Картографскиот приказ на влезот на Киселичка 

Пештера според Гаус-Кригеровата картографска мрежа 
е даден во Прилог 1 кој е составен дел на ова решение. 

Влезот на Киселичка пештера е со следните ко-
ординати: 

X= 4654977.440         Y= 7644734.414. 
Координатите на границата на природната реткост 

Киселичка Пештера во Државен координатен систем  се 
дадени во Прилог 2 кој е составен дел  на ова решение.   

 
Член 4 

Со природната реткост Киселичка Пештера управу-
ва општина Делчево, а во име на општината, градона-
чалникот на општина Делчево (во натамошниот текст: 
градоначалникот). 

 
Член 5 

Со цел да се спречи оштетување, уништување и 
нагрдување на природната реткост Киселичка Пештера 
како и извршување на други активности од страна на 
физички и правни лица, со кои директно или индирек-
тно може да се загрози природната реткост, градоначал-
никот се грижи и презема активности за чување и од-
ржување на природната реткост заради спречување на: 

- влегување правни и физички лица во спелеолош-
киот објект без претходно добиена дозвола од страна 
на  Министерството за животна средина и просторно 
планирање; 

- преземање активности кои негативно влијаат врз 
основните флористичко-фаунистички карактеристики 
на спелеолошкиот објект и неговата површина; 

- кршење, уништување или отстранување на пеш-
терски украси (сталактити, сталагмити и др.), како и 
изнесување пештерски украси, фосили и други пред-
мети; 

- менување на еколошките услови во спелеолошки-
от објект и во негова непосредна околина; 

-  собирање пештерска флора и фауна; 
- вознемирување, протерување и ловење пештерска 

фауна на која спелеолошкиот објект и неговата непос-
редна околина претставуваат нивни  природни живеа-
лишта; 

- предизвикување бучава, вибрации, пожари и ек-
сплозии во спелеолошкиот објект и неговата непосре-
дна околина; 

- внесување алохтони животински и растителни ви-
дови во спелеолошкиот објект; 

- депонирање отпадни, радиоактивни и биолошки 
неразградливи материи во спелеолошкиот објект и не-
говата непосредна околина; 

- загадување на површинските води што понираат 
во спелеолошкиот објект и подземните води во спелео-
лошкиот објект; 

- изградба на градби и инфраструктурни објекти 
пред влезот, во непосредната околина и над површина-
та на спелеолошкиот објект; 

- истражување и експлоатација на минерални суро-
вини во потесното подрачје на спелеолошкиот објект и 

- туристичка посета на спелеолошкиот објект кој не 
е уреден за таа намена, освен со придружба на спелео-
водич. 

Заради заштита, зачувување и промоција на при-
родната реткост Киселичка Пештера градоначалникот: 

-  спроведува заштитно - промотивни мерки во со-
работка со стручни лица/експерти од областа на гео-
наследство, геологија, геоморфологија и биологија; 

- спроведува научни истражувања на Киселичка 
Пештера по претходно прибавена дозвола од страна на  
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање; 

- спроведува мониторинг на природната состојба и 
евентуалните промени на природната реткост; 

-  го уредува просторот околу природната реткост; 
- ја означува природната реткост со поставување на 

информативна табла на прегледно место, на која се на-
ведени основните податоци за природната  реткост; 

- спроведува активности за едукација на локалното 
население за потребата од заштита и зачувување на 
природната реткост и 

- поставува физичка заштита на влезовите со поста-
вување решеткаста врата, дизајнирана во консултација 
со стручни лица (биолози, спелеолози), со цел прилаго-
дување на потребите на пештерската фауна (лилјаци). 

Спроведувањето на активности и дејствија во 
непосредната околина на природната реткост Киселич-
ка Пештера како што се: користење или уредување на 
пештерата или нејзин дел,  затворање на влезот или не-
кој дел од пештерата, изградба, обнова или санација на 
какви било подземни објекти, спроведување на истра-
жување, изведување на експерименти или собирање на 
растенија, габи и животни во спелеолошкиот објект 
или негов дел, снимање филмови или фотографирање 
со електронска опрема во спелеолошкиот објект, како 
и вршење на други активности кои на кој било начин 
влијаат врз темелните карактеристики, услови и при-
родната флора и фауна во спелеолошкиот објект или 
неговото надземно заштитно подрачје, се врши по 
претходно добиена дозвола од Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање согласно член 
124 став (1) од Законот за заштита на природата.  

 
Член 6 

Ова решение влегува во сила  наредниот  ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Северна Македонија". 

 
Бр.13-4416/1 Министер за животна средина 

8 август 2019 година и просторно планирање, 
Скопје Насер Нуредини, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2685. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 

170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика 

 

О Б Ј А В У В А 

 

1. Стапката на трошоците на живот за месец јули 2019 година, во однос на месец јуни 2019 година, е повисока 

за 0,2%. 

2. Правото на пораст на платите за месец јули 2019 година, во однос на месец јуни 2019 година, за работода-

вачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, изнесува 0,1%. 

 

                               Министер 

                                  за труд и социјална политика, 

                               Мила Царовска, с.р. 

 

 www.slvesnik.com.mk                                                                                               contact@slvesnik.com.mk 
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