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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5387. 
Врз основа на член 8-а од Законот за стоковните ре-

зерви (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 77/2009, 24/2011 и 43/2014), Владата на 
Република Македонија,  на седницата, одржана на 
18.11.2014 година, донесе                                                    

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИ НА СКЛАДИШТАРИТЕ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, 
ЧУВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ  

РЕЗЕРВИ 
 

Член 1 
Во Уредбата за утврдување на висината на надо-

местокот на трошоци на складиштарите за складирање, 
чување и обновување на стоковните резерви („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 39/10, 23/14 
и 144/14) во членот 2 точка 1) во алинејата 2  износот 
“125,00“  се заменува  со износот “35,00“. 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија” а ќе отпочне да се применува од 1.12.2014 
година. 

 
    Бр. 42-9384/1                        Заменик на претседателот 

18 ноември 2014 година        на Владата на Република 
        Скопје             Македонија, 

      м-р Зоран Ставрески, с.р 
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5388. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 
139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 18.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ЕКОНОМИЈА – ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ  

ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање 

согласност на Решението за отстапување на одземен пред-
мет со правосилна одлука на Министерството за економија 
– Државен инспекторат за техничка инспекција бр. 42-
436/11 од 14 јануари 2014 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 10/14). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8832/1 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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5389. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 
139/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 18.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈУ „ЦЕНТАР ЗА 
СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА“ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на ЈУ „Центар за 
стручно образование и обука“ Скопје бр. 41-8652/1 од 
19 ноември 2013 година („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 163/13). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8832/2 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5390. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ДООЕЛ НАФТОВОД 

- СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на ДООЕЛ Нафто-
вод - Скопје бр. 42-436/21 од 14 јануари 2014 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
10/14). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8832/3 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5391. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија"  бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕ-
МЕН ПРЕДМЕТ НА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО 
ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање согласност на Решението за отстапување на прив-
ремено одземен предмет на Комисија за односи со вер-
ските заедници и религиозни групи бр.42-2769/1 од 2 
април 2014 година („Службен весник на Република 
Македонија" бр.60/2014). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8832/4 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5392. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА КИЧЕВО  

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Општина Кичево 
бр. 42-5820/4 од 1 август 2014 година („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 118/2014). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8832/5 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5393. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ИНСТИТУТ ЗА АК-
РЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Институт за ак-
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редитација на Република Македонија бр. 42-436/19 од 
14 јануари 2014 година („Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр.10/2014). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8832/6 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5394. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ НА ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на прив-
ремено одземен предмет на Инспекциски совет на Ре-
публика Македонија бр.42-2769/5 од 2 април 2014 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
60/2014). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8832/7 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5395. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ЕКОНОМИЈА - ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА  

ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Министерство за 
економија - Државен инспекторат за техничка инспек-
ција бр.42-436/18 од 14 јануари 2014 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.10/2014). 

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

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

 
Бр. 42-8832/8 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5396. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДА-
ВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТА-
ПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛ-
НА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА - БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Министерство за 
локална самоуправа - Биро за регионален развој бр.42-
6265/7 од 1 август 2014 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.118/2014). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8832/9 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5397. 

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), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЕКОНОМИЈА – БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда на Министерство 
за економија – Биро за метрологија бр. 42-6265/6 од 1 
август 2014 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 118/14). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8832/10 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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5398. 
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), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Министерство за 
здравство бр. 42-436/1 од 14 јануари 2014 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
10/14). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8832/11 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5399. 

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), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО –  

БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда на Агенција за пот-
тикнување на развојот на земјоделството – Битола бр. 
42-6265/2 од 1 август 2014 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 118/14). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8832/12 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5400. 

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), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
18.11.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДА-
ВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТА-
ПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛ-
НА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Агенција за мла-
ди и спорт бр. 41-8652/2 од 19 ноември 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
163/13). 
 

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

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

 
Бр. 42-8832/13 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5401. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
18.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛО-
КАЛНА САМОУПРАВА – БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН  

РАЗВОЈ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за локална самоуправа – Биро за 
регионален развој, бр.09-1392/11 од 31.10.2014 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8832/14 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5402. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
18.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЕКОНОМИЈА – БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за економија – Биро за метроло-
гија, бр.09-2550/10 од 31.10.2014 година.  
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-8832/15 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5403. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
18.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДООЕЛ НАФТОВОД –  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ДООЕЛ НАФТОВОД -Скопје, бр.09-215/10 од 
31.10.2014 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8832/16 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5404. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за  јавни-
те претпријатија (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 
138/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТ НА 
БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ  НА 
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за ут-

врдување на висината на вредност на бодот за пресмету-
вање на платите на вработените во Јавното претпријатие 
за државни патишта бр. 02-7926/11 од 17.10.2014 година 
донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, 
на седницата, одржана на 17.10.2014 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9000/1 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

5405. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 
и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе                                            

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО КЛАСА НА НА-
МЕНА Г1 (ТЕШКА ИНДУСТРИЈА) КО ПЕНУШ 

ОПШТИНА ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со класа на намена Г1 (тешка индус-
трија) КО Пенуш, општина Штип.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 11344м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-9113/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5406. 
Врз основа на член 91 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижни 
ствари - објекти кои се наоѓаат на КП.бр.2600/1 во КО 
Конско, Железничко одморалиште Св. Стефан, Охрид 
и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда А, површина 444 м2, 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ПП, површина 29 м2, 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 
1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда А, површина 419 м2 
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- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 
1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ПП, површина 98 м2, 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 
1, кат К2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда А, површина 339 м2, 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 
1, кат К2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ПП, површина 65 м2, 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-3, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДПД, површина 53 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б6-3, влез 
2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДПД, површина 121 м2, 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б6-3, влез 
3, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДПД, површина 419 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б6-3, влез 
1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДПД, површина 34 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б6-3, влез 
2, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДПД, површина 27 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б6-3, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДПД, површина 111 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б6-3, влез 
2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДПД, површина 38 м2, 

- На КП.бр.2600/1 број на зграда 4, намена на зграда 
и друг објект Б6-3, влез 3, кат ПР, број 1, намена на по-
себен/заеднички дел од зграда ДПД, површина 8 м2, 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б6-3, влез 
4, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДПД, површина 11 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ПП, површина 5 м2, 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 
2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ПП, површина 4 м2, 

- зграда 9, намена на зграда и друг објект Б4-4, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДПД, површина 20 м2, 

- зграда 9, намена на зграда и друг објект Б4-4, влез 
2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДПД, површина 19 м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9185/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5407. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ТРУД  И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈУ Спе-
цијален завод - Демир Капија, му престанува користе-
њето на недвижните ствари кои се наоѓаат на ул. „Д. 
Ергеле“ на КП бр. 1282 и ул. „Куријте“ на КП бр. 1352, 
во  КО Демир Капија, запишани во Имотен лист бр. 
772, сопственост на Република Македонија, и тоа: 

- КП бр.1282, број на зграда 1, влез 1, приземје, де-
ловни простории со површина од 692  м2; 

- КП бр.1282, број на зграда 2, влез 1, приземје, де-
ловни простории со површина од 222  м2; 

- КП бр.1282, број на зграда 3, влез 1, приземје, де-
ловни простории со површина од 36  м2; 

- КП бр.1282, број на зграда 4, влез 1, сутерен, гара-
жа со површина од 111  м2; 

- КП бр.1282, број на зграда 5, влез 1, приземје, де-
ловни простории со површина од 22  м2; 

- КП бр.1282, број на зграда 6, влез 1, мансарда, де-
ловни простории со површина од 176  м2; 

- КП бр.1282, број на зграда 6, влез 1, приземје, де-
ловни простории со површина од 159  м2; 

- КП бр.1282, број на зграда 7, влез 1, приземје, по-
мошни простории со површина од 25 м2; 

- КП бр.1282, број на зграда 8, влез 1, сутерен, де-
ловни простории со површина од 75 м2;   

- КП бр.1282, број на зграда 9, влез 1, приземје, по-
мошни простории со површина од 6 м2  

- КП бр.1282, број на зграда 10,влез 1, приземје, по-
мошни простории со површина од 12  м2; 

- КП бр.1282, број на зграда 11, влез 1, приземје, де-
ловни простории со површина од 27  м2 и 

- КП бр.1352, број на зграда 1, влез 1, приземје, де-
ловни простории со површина од 541 м2. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 се даваат на трајно 
користење без надомест на Министерството за труд  и 
социјална политика.  

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу ЈУ Специјален За-
вод - Демир Капија и Министерството за труд  и соци-
јална политика, во рок од 30 дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
Бр. 42-9201/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5408. 
Врз основа на член 18-a став 1 од Законот за Цен-

трален регистар („Службен весник на Република Маке-
донија" бр.50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011 
и 43/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА ЦЕНТРАЛ-

НИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Тарифата за 

дополнување на Тарифата на Централниот регистар на 

Република Македонија бр. 0201-03/31 од 27.10.2014 го-

дина, донесена од Управниот одбор на Централниот 

регистар на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 27.10.2014 година. 

 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија". 

 

Бр. 42-9221/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5409. 

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и 

член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приват-

но партнерство („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 18.11.2014 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ  

ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА 

 

Член 1 

Концесијата за детални геолошки истражувања на 

минерална суровина се доделува во функција на врше-

ње на детални геолошки истражувања на минерална 

суровина на локалитетот за кој се предлага доделу-

вање.  

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-

тални геолошки истражувања на минерални суровини 

се стекнува со доделување на концесија, како и момен-

тот дека се работи за истражување на минерална суро-

вина,  потребно е да се додели под концесија минерал-

ната суровина определена со оваа одлука.  

 

Член 2 

Како основни цели за доделување на концесиjaта за 

вршење на детални геолошки истражувања се создава-

ње на услови за рамномерно истражување на минерал-

ните суровини и создавање услови за нивна експлоата-

ција. 

 

Член 3 

Предмет на концесијата е вршење на детални гео-

лошки истражувања на локалитетот “с.Делогожда“ оп-

штина Струга, за минералната суровина варовник. 

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе 

се додели на понудувачот што ќе успее да ги задоволи 

условите содржани во тендерската документација и 

јавниот повик. 

 

Член 4 

Постапката за доделување на концесија за детални 

геолошки истражувања на минерална суровина варов-

ник ќе биде спроведена по пат на јавен повик со елек-

тронска аукција во рок од 270 дена од денот на форми-

рање на Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесија за детални геолошки истражувања, Влада-

та на Република Македонија на предлог на министерот 

за економија формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. Тендерската документација 

на предлог на министерот за економија се доставува до 

Владата на Република Македонија на одобрување. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување на концесија за детални геолошки истра-

жувања на минерална суровина, Комисијата од став 2 

на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот 

повик согласно Законот за концесии и јавно приватно 

партнерство. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9339/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5410. 

Врз основа на член 418 став 1 од Законот за  тргов-

ските друштва (“Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 

48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 

120/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република 

Македонија, во својство на Собрание на Акционерско-

то друштво во државна сопственост за вршење на деј-

носта давател на услуги на воздухопловната навига-

ција, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, до-

несе 
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИО-

НЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕ-

НОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА 

УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА 

 

Член 1 

Во Статутот на Акционерското друштво во држав-

на сопственост за вршење на дејноста давател на услу-

ги на воздухопловната навигација („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 139/08 и 69/09), во член 4 

став (3) зборот „PCL“ се заменува со зборот „GOJSC“.  

 

Член 2 

Членот 6 се менува и гласи: 

„Седиштето на Друштвото е во општина Илинден, 

улица Босфор број 7“. 

 

Член 3 

Се овластува Надзорниот одбор на Акционерското 

друштво во државна сопственост за вршење на дејноста 

давател на услуги на воздухопловната навигација, да под-

готви пречистен текст на Статутот на Акционерското 

друштво во државна сопственост за вршење на дејноста 

давател на услуги на воздухопловната навигација. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 42-9341/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5411. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА 

НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-

ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар - објект, кој се наоѓа на КО Центар- 2, ул.Васил 

Ѓоргов бб, во Скопје и тоа: 

- на КП бр.710, ул.Васил Ѓоргов бб, број на зграда / 

објект 1, намена на зграда и други објекти В4-1, влез 1, 

приземје, бр.1, намена посебен/заеднички дел од зграда 

ДП, површина од 145 м2, во корист на Република Ма-

кедонија во Јавната книга за запишување на правата на 

недвижностите. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9358/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5412. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње 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 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

18.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-

ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижни 

ствари –објекти деловни простории кои се наоѓаат во 

дел од објект, зграда 1 изграден на КП бр. 15499 КО 

Охрид 3, на улица „Димитар Влахов“ број 22 во Охрид 

и тоа: 

- На КП бр. 15499 број на зграда 1, намена на зграда 

и друг објект А2-2, влез 3, кат ПР, број 1, намена на по-

себен/ заеднички дел од зграда ДП, површина од 28 м2;  

- На КП бр. 15499 број на зграда 1, намена на зграда 

и друг објект А2-2, влез 3, кат ПР, број 1, намена на по-

себен/ заеднички дел од зграда ПП, површина од 10 м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната книга за 

запишување на правата на недвижностите. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9385/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5413. 

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 

и 163/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 

НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МИНИСТЕР-

СТВОТО  ЗА  ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука  на Министерството за труд и соци-

јална политика, се дава право на трајно користење на 

градежно земјиште сопственост на Република Македо-

нија кое претставува КП 1225, КО Катланово, со пов-

ршина од 1132 м2 евидентирано во Имотен лист бр. 

1296, согласно Извод од Урбанистички план за село 

Катланово бр. 172, тех.бр.181/97, донесен со Одлука 

бр.07-1261/11 од 26.06.2007 година на општина Петро-

вец, со намена за изградба на објект - Дом за стари 

лица. 

 

Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9396/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5414. 

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕД-

ВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Агенцијата за катастар на нед-

вижности - одделение за катастар на недвижности Ку-

маново се дава на трајно користење, без надоместок, 

недвижна ствар - помошна просторија во подрум во 

зграда бр. 1, влез 1 со површина од 92 м2, која се наоѓа 

на ул.Стар мерак бб, лоцирана на КП бр.14818/1, КО 

Куманово, запишана во Имотен лист бр.72411, соп-

ственост на Република Македонија. 

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

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

 
Бр. 42-9403/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5415. 
Врз основа на член 16 став (4) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија" бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 
137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА РАЗМЕНА НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 
НА КОЕ Е ПРЕДВИДЕНО ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ 
ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

 
Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност за размена на 
градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија евидентирано во Имотен лист бр. 1 за KO Илин-
ден, кое преставува дел од КП бр.2440/1 во КО Илин-
ден со вкупна површина од 822м2, од која се формира-
ни градежната парцела бр. 2.11 со површина од 373м2 
и градежната парцела бр.2.12 со површина од 449м2, 
согласно Урбанистички план во село Илинден, донесен 
со Одлука бр.07-1356/3 од 27.12.2007 година со намена 
за изградба А1-Семејно домување во станбени куќи со 
компатибилни класи на намени, со градежно земјиште 
во сопственост на Стојне Серафимовски кое преставу-
ва дел од КП бр.247/4 во КО Марино евидентирано во 
Имотен лист бр.1125 за KO Марино и дел од КП 
бр.247/8 во КО Марино евидентирано во Имотен лист 
број 1295 за КО Марино, согласно Геодетски елаборат 
за физичка делба на катастарски парцели во КО Ма-
рино, бр.0704-472 од 07.08.2014 година, заради изград-
ба на објект од јавен интерес од локално значење-Сер-
висна улица. 

 
Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе општина Илинден, сог-
ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија за општина Илинден број 51-5081/1 од 28.9.2011 
година („Службен весник на Република Македонија", 
број 140/11). 

 
Член 3 

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

 

Бр. 42-9437/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5416. 

Врз основа на член 42 став (3) и член 43 став (1) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 

25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ГРА-

ДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

 

Член 1 

Со оваа одлука на општина Илинден се дава право 

на трајно користење на градежно неизградено земјиш-

те сопственост на Република Македонија, градежна 

парцела бр.4.2 предвидена со Урбанистички план за се-

ло Илинден, Марино и дел од КО Кадино, блок 32, 

бр.07-2097/7 од 21.8.2012 година, кое преставува дел 

од КП бр.151/1 КО Марино евидентирана во Имотен 

лист број 1333 за КО Марино, согласно Геодетски ела-

борат за геодетски работи за посебни намени за нуме-

рички податоци изработен од ГЕО ПРИМ Инженеринг 

ДОО Скопје, бр.03/638-14 од 22.10.2014 година, заради 

изградба на гробишта. 

 

Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 

Член 3 

Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 од оваа одлука не смее да се пренесува. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9477/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5417. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 

и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе                                            

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА КО  

КРУШЕВО-ВОН Г.Р. ОПШТИНА КРУШЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Државна урбанистичка планска документација за 
изградба на бензинска пумпна станица КО Крушево-
вон г.р., општина Крушево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 3256м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-9490/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

5418. 
Врз основа на члeн 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште  (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 
и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА  ПРЕ-
НАМЕНА  НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ЗА СЕЛО ОБРШАНИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА A-ДОМУВАЊЕ, В-ЈАВНИ 
ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУ-
ЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА  

КО ОБРШАНИ ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ 
 

Член 1 
Со оваа  одлука се дава  согласност за  трајна  пренаме-

на  на земјоделско во градежно земјиште за изработка на 
Урбанистички план за село Обршани за изградба на објек-
ти со намена A-домување, В-јавни институции, Г-произ-
водство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација 
КО Обршани, општина Кривогаштани. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 143614м2,  
ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 

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

 
Бр. 42-9492/1                                                                                                              Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година                                                                                                               на Владата на Република 
            Скопје                                                                                           Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5419. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 

и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе   

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-

БА НА ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ А4-ВРЕМЕНО 

СМЕСТУВАЊЕ-МОТЕЛ, Г3-СЕРВИС И Е2-БЕН-

ЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН 

ЦЕНТАР НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ М5 ДЕЛЧЕВО-

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА КО ДЕЛЧЕВО И КО 

ОЧИПАЛЕ ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план вон населено место за изград-

ба на придружни објекти А4-времено сместување-мо-

тел, Г3-сервис и Е2-бензинска пумпна станица и услу-

жен центар на магистрален пат М5 Делчево-Македон-

ска Каменица КО Делчево и КО Очипале, општина 

Делчево.  

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 18486м2, 

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9493/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5420. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 

и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДБА НА КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Б3-ГО-

ЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ КО КОЗЈАК  

ОПШТИНА РЕСЕН 
 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на комплекс со намена Б3-големи угостител-

ски единици КО Козјак, општина Ресен. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, има следните катастарски индика-

ции: 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9494/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5421. 

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 

и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 18.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕ-

НА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА 

Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО 

ГОРНО ЛИСИЧЕ ВОН ГР,  ОПШТИНА АЕРОДРОМ 
  

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изработка на Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО 

Горно Лисиче вон гр,  општина Аеродром.           

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9496/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5422. 

Врз основа на член 49 став 7 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 и 166/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

18.11.2014 година, донесе                                            

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА ИЗГРАДБА НА Г3-СЕРВИСИ КО ДРЕНОВО  

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на Г3-сервиси КО Дреново, општина Кава-

дарци.                                                

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 2330м2,  

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9498/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5423. 

Врз основа на член 49 став 7 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 и 166/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

18.11.2014 година, донесе    

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ЗАФАЌАЊЕ НА ВОДИ ОД 

БУШЕВА ПЛАНИНА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА 

КРУШЕВО КО БЕЛУШИНО ОПШТИНА КРУШЕВО  

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за зафаќање на води од 

Бушева планина за водоснабдување на Крушево КО 

Белушино, општина Крушево.  

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 8м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9499/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

5424. 

Врз основа на член 54-а став 1 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 и 27/14), Владата 

на Република Македонија  на седницата одржана на 

18.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ВОЕНА АКА-

ДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛОСКИ“ –  

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-

ристењето на движните ствари-книги и тоа: 



24 ноември 2014  Бр. 173 - Стр. 17 

 
 

 



 Стр. 18 - Бр. 173                                                                                   24 ноември 2014 
 



24 ноември 2014  Бр. 173 - Стр. 19 

 
 
 

 



 Стр. 20 - Бр. 173                                                                                   24 ноември 2014 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Воената акаде-

мија „Генерал Михаило Апостолоски“ - Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Воената академија „Генерал Михаи-

ло Апостолоски“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука. 

 
  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

Бр. 42-9507/1                                                                                                              Заменик на претседателот  
18 ноември 2014 година                                                                                                               на Владата на Република 
            Скопје                                                                                           Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5425. 
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 18.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 
ИМОТ 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот- 
Куќа на ул.Родна Ивева бр.95 во Велес со следните де-
лови: 

-помошна просторија со површина од 8м2; стан со 
површина од 76м2; помошна просторија со површина 
од 11м2; стан со површина од 71м2; стан со површина 
од 43м2 и гаража со површина од 20м2, се наоѓа на КП 
3085 запишано во Имотен лист бр.26015 за КО Велес, 
во сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 
1 од оваа одлука, да се изврши со јавно наддавање по 
електронски пат, со почетна продажна цена намалена 
за една четвртина од проценката на Министерството за 
правда-Бирото за судски вештачења во износ од 
2.622.110,00 денари. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-9652/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5426. 
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 18.11.2014 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 
ИМОТ 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 
и тоа на: 

1. Стан на ул.Т.Митровачка 8-4/5 во Куманово со 
површина од 68м2 и подрум со површина од 6м2, се 
наоѓа на КП 25051 запишан во Имотен лист бр.21612 за 
КО Куманово, сопственост на Република Македонија 
на 40/100 идеален дел. 

 
Член 2 

 Продажбата на одземениот недвижен имот од член 
1  од оваа одлука, да се изврши со јавно наддавање по 
електронски пат, со почетна продажна цена намалена 
за една четвртина од проценката на Министерството за 
правда-Бирото за судски вештачења во износ од 
420.881,00 ден. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-9652/2 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5427. 
Врз основа на член 33 став (2) од Законот за ек-

спропријација („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.95/2012, бр.131/2012, 24/2013 и 27/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 18.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО  

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни 

патишта - како предлагач на експропријацијата, да му 
се предаде во владение градежното земјиште кое прет-
ставува: 

1. Дел од КП бр.967/1 КО Оровник со површина од 
323м2, евидентирана во Имотен лист бр.14, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-899/2014-2 од 
22.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

2. Дел од КП бр.76/1 КО Горенци со површина од 
91м2, евидентирана во Имотен лист бр.272, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-279/2014 од 
3.9.2014 година на Министерство за финансии, Управа 
за имотно правни работи - Одделение за управна поста-
пка во Охрид; 

3. Дел од КП бр.957/2 КО Охрид 4 со површина од 
53м2, евидентирана во Имотен лист бр.90587, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-991/2014 од 
12.9.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

4. Дел од КП бр.500/6 КО Требеништа со површина 
од 35м2, евидентирана во Имотен лист бр.778, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2334/2014 од 
9.10.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

5. Дел од КП бр.2420 КО Сливово со површина од 
965м2, евидентирана во Имотен лист бр.838, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1984/2014 од 
03.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

6. Дел од КП бр.1141/1 КО Песочан со површина од 
321м2, евидентирана во Имотен лист бр.321, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2426/2014 од 
31.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

7. Дел од КП бр.1035/3 КО Оровник со површина 
од 245м2, евидентирана во Имотен лист бр.1351, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1770/2014 
од 22.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

8. Дел од КП бр.2603/8 КО Охрид 4 со површина од 
9м2, евидентирана во Имотен лист бр.91581, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1054/2014 од 
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11.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

9. Дел од КП бр.518/1 КО Горенци со површина од 
355м2, евидентирана во Имотен лист бр.385, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2321/2014 од 
13.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

10. Дел од КП бр.983 КО Песочан со површина од 
179м2 и дел од КП бр.1118/1 КО Песочан со површина 
од 2м2, евидентирана во Имотен лист бр.251, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2352/2014 од 
13.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

11. Дел од КП бр.2102/4 КО Мешеишта со површи-
на од 78м2, евидентирана во Имотен лист бр.17, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-2297/2014 
од 9.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

12. Дел од КП бр.1223/2 КО Песочан со површина 
од 17м2, евидентирана во Имотен лист бр.287, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2344/2014 од 
9.10.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

13. Дел од КП бр.1188/1 КО Оровник со површина 
од 1.766м2, евидентирана во Имотен лист бр.872, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-2393/2014 
од 17.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

14. Дел од КП бр.1216/1 КО Песочани со површина 
од 3м2, евидентирана во Имотен лист бр.46, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2286/2014 од 
10.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

15. Дел од КП бр.756/1 КО Мешеишта со површина 
од 102м2, евидентирана во Имотен лист бр.1626, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-2295/2014 
од 17.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

16. Дел од КП бр.487/1 КО Горенци со површина од 
671м2, евидентирана во Имотен лист бр.409, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2322/2014 од 
9.10.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

17. Дел од КП бр.2504/9 КО Охрид 4 со површина 
од 40м2, евидентирана во Имотен лист бр.91390, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-988/2014 
од 17.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

18. Дел од КП бр.838/2 КО Охрид 4 со површина од 
184м2 и дел од КП бр.833/3 КО Охрид 4 со површина 
од 114м2, евидентирани во Имотен лист бр.101739, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
984/2014 од 11.09.2014 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

19. Дел од КП бр.4323/2 КО Мешеишта со површи-
на од 148м2, евидентирана во Имотен лист бр.154, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-2277/2014 
од 24.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

20. Дел од КП бр.1124/1 КО Песочан со површина 
од 782м2, евидентирана во Имотен лист бр.195, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2342/2014 од 
27.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

21. Дел од КП бр.2505/10 КО Охрид 4 со површина 
од 282м2, евидентирана во Имотен лист бр.101765, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1060/2014 
од 18.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

22. Дел од КП бр.369/4 КО Оровник со површина 
од 116м2, евидентирана во Имотен лист бр.966, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1460/2014 од 
17.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

23. Дел од КП бр.706/1 КО Горенци со површина од 
91м2, евидентирана во Имотен лист бр.247, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2319/2014 од 
29.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

24. Дел од КП бр.934 КО Охрид 4 со површина од 
1.000м2, евидентирана во Имотен лист бр.101780, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-2227/2014 
од 9.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

25. Дел од КП бр.74/1 КО Песочани со површина од 
49м2, евидентирана во Имотен лист бр.85, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-129/2014-2 од 
16.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

26. Дел од КП бр.1190/1 КО Песочани со површина 
од 479м2, евидентирана во Имотен лист бр.171, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2285/2014 од 
30.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

27. Дел од КП бр.935 КО Охрид 4 со површина од 
1.727м2, евидентирана во Имотен лист бр.101774, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-2225/2014 
од 27.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

28. Дел од КП бр.875/7 КО Оровник со површина 
од 162м2 и дел од КП бр.875/8 КО Оровник со површи-
на од 119м2, евидентирани во Имотен лист бр.5, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-2432/2014 
од 27.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

29. Дел од КП бр.1131/1 КО Песочан со површина 
од 552м2, евидентирана во Имотен лист бр.38, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2345/2014 од 
20.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

30. Дел од КП бр.968/1 КО Песочан со површина од 
3.065м2, евидентирана во Имотен лист бр.195, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2343/2014 од 
24.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

31. Дел од КП бр.519/1 КО Горенци со површина од 
28м2, евидентирана во Имотен лист бр.385, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2320/2014 од 
24.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 
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32. Дел од КП бр.407/1 КО Оровник со површина 
од 357м2, евидентирана во Имотен лист бр.94, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1553/2014-2 
од 22.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

33. Дел од КП бр.830/2 КО Охрид 4 со површина од 
753м2, евидентирана во Имотен лист бр.101745, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1016/2014 
од 14.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

34. Дел од КП бр.826/2 КО Охрид 4 со површина од 
15м2, евидентирана во Имотен лист бр.101751, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1011/2014 од 
20.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

35. Дел од КП бр.2603/3 КО Охрид 4 со површина 
од 401м2, дел од КП бр.6441/2 КО Охрид 4 со површи-
на од 334м2, дел од КП бр.2506/3 КО Охрид 4 со пов-
ршина од 451м2 и дел од КП бр.6439/2 КО Охрид 4 со 
површина од 22м2, евидентирани во Имотен лист бр. 
90618, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1009/2014 од 10.10.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

36. Дел од КП бр.826/2 КО Охрид 4 со површина од 
1.158м2 и дел од КП бр.826/3 КО Охрид 4 со површина 
од 492м2, евидентирани во Имотен лист бр.101754, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1008/2014 од 20.10.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

37. Дел од КП бр.1019/1 КО Песочани со површина 
од 189м2, евидентирана во Имотен лист бр.329, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2282/2014 од 
24.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

38. Дел од КП бр.230 КО Песочан со површина од 
2.699м2, евидентирана во Имотен лист бр.521, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2382/2014 од 
27.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

39. Дел од КП бр.3263/1 КО Мешеишта со површи-
на од 494м2, евидентирана во Имотен лист бр.77, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-2275/2014 
од 14.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

40. Дел од КП бр.941/3 КО Песочан со површина од 
29м2, евидентирана во Имотен лист бр.343, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2288/2014 од 
9.10.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

41. Дел од КП бр.808/1 КО Горенци со површина од 
569м2, евидентирана во Имотен лист бр.531, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-369/2014 од 
09.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

42. Дел од КП бр.2798/4 КО Мешеишта со површи-
на од 458м2, евидентирана во Имотен лист бр.1328, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
2404/2014 од 10.10.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

43. Дел од КП бр.2432/1 КО Сливово со површина 
од 16м2 и дел од КП бр.2433/1 КО Сливово со површи-
на од 38м2, евидентирани во Имотен лист бр.84, сог-

ласно Решение за експропријација УП.бр.26-2362/2014 
од 14.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

44. Дел од КП бр.1114/1 КО Требеништа со пов-
ршина од 73м2, евидентирана во Имотен лист бр.475, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1582/2014-2 од 8.10.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

45. Дел од КП бр.401/1 КО Арбиново со површина 
од 187м2, евидентирана во Имотен лист бр.452, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-248/2014 од 
29.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

46. Дел од КП бр.369/16 КО Оровник со површина 
од 68м2, евидентирана во Имотен лист бр.586, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2305/2014 од 
06.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

47. Дел од КП бр.887/4 КО Охрид 4 со површина од 
40м2, евидентирана во Имотен лист бр.101759, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1059/2014 од 
12.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

48. КП бр.1913 КО Душегубица со површина од 
240м2, евидентирана во Имотен лист бр.43, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-139/6 од 
30.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

49. Дел од КП бр.1937 КО Душегубица со површи-
на од 12м2, евидентирана во Имотен лист бр.149, сог-
ласно Дополнително решение за експропријација 
УП.бр.26-149/4 од 21.10.2014 година на Министерство 
за финансии, Управа за имотно правни работи - Одде-
ление за управна постапка во Кичево; 

50. Дел од КП бр.1909/1 КО Душегубица со пов-
ршина од 904м2, евидентирана во Имотен лист бр.34, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-138/6 
од 7.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

51. Дел од КП бр.2470 КО Сливово со површина од 
24м2, евидентирана во Имотен лист бр.36, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-1915/2014 од 
22.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

52. Дел од КП бр.336/1 КО Требеништа со површи-
на од 3.583м2, евидентирана во Имотен лист бр.801, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
577/2014 од 4.11.2014 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

53. Дел од КП бр.2929 КО Врбјани со површина од 
389м2, евидентирана во Имотен лист бр.562, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-19/2014-2 од 
9.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

54. Дел од КП бр.369/6 КО Оровник со површина 
од 153м2, евидентирана во Имотен лист бр.585, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-350/2014 од 
4.11.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид, за изградба на Автопатот „Кичево- 
Охрид“. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-10137/1 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5428. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 18 
ноември 2014 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ  

„ЈАСЕН” - СКОПЈЕ 
 
1. Стојан Донев се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Јавното претпријатие за управува-
ње и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” - 
Скопје.  

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за управување и заштита на повеќенаменското 
подрачје „Јасен” - Скопје, се именува Катерина Димов-
ска. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-10178/1 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5429. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 18 
ноември 2014 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА 
МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНАНСИСКОТО РАБО-
ТЕЊЕ НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУК-
ТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за 

контрола на материјално - финанансиското работење 
на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура 
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, се разрешу-
ваат: 

- Зоран Тошиќ 
- Горан Живковски. 
2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на 

материјално - финанансиското работење на Јавното 
претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕ-
ДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, се именуваат: 

- Сања Саздовска 
- Јагнула Куновска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 24-10179/1 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

5430. 
Врз основа на член 89 од Законот за вработување и 

осигурување во случај на невработеност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 
101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 
29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 
11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014, 44/2014 и 
113/2014) Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 18 ноември 2014 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Елена Пишовска се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Агенција за вработување на Ре-
публика Македонија. 

2. За член на Управниот одбор на Агенција за вра-
ботување на Република Македонија се именува Луке 
Галески.  

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 24-10180/1 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5431. 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија врз основа на член 39, член 49, член 50, 
член 52, член 54 и член 60 од Законот за инвестициски 
фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009,  бр. 
67/2010, бр. 24/2011 и бр. 188/2013) постапувајќи по 
барањето за организирање на отворен инвестициски 
фонд ВФП Премиум Инвест број 03-7/5 од 06/10/2014 
година на седницата одржана на ден 18.11.2014 година 
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. На Друштвото за управување со инвестициски 

фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје со седиште 
на ул. Васил Главинов бр. 14-1/8 Скопје, се дава одоб-
рение за организирање на Отворен инвестициски фонд 
ВФП Премиум Инвест. 

2. Се одобрува Статутот на отворениот инвестицис-
ки фонд ВФП Премиум Инвест донесен на ден 
31/10/2014 година со одлука на Одборот на директори. 

3. Се одобрува Проспектот на отворениот инвести-
циски фонд ВФП Премиум Инвест донесен на ден 
31/10/2014 година со одлука на Одборот на директори. 

4. Се одобрува Скратената форма на проспектот на 
отворениот инвестициски фонд ВФП Премиум Инвест 
донесен на ден 31/10/2014 година со одлука на Одбо-
рот на директори. 

5. Се одобрува изборот на Комерцијална банка АД 
Скопје, за вршење на работите на депозитарна банка на 
Отворен инвестициски фонд ВФП Премиум Инвест 
согласно Договорот за вршење активности на депози-
тарна банка на инвестициски фондови со број 10-200-
38253/1/03.10.2014 склучен на ден 03/10/2014 година 
помеѓу Комерцијална банка АД Скопје и Друштвото за 
управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Ме-
наџмент АД Скопје односно одлуката за прифаќање на 
договорот за вршење на активности на депозитарна 
банка од 29.09.2014 година.  
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6. Се задолжува Друштвото за управување со ин-
вестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје 
АД Скопје во рок од седум дена од денот на конечнос-
та на ова Решение да го објави во најмалку два дневни 
весници што излегуваат на територијата на Република 
Македонија, Проспектот односно Скратената форма на 
Проспектот на отворениот инвестициски фонд ВФП 
Премиум Инвест од 31/10/2014 година. 

7. Отворениот инвестициски фонд ВФП Премиум Ин-
вест се запишува во Регистарот на отворени инвестициски 
фондови во Комисијата за хартии од вредност со следниот 
идентификациски број РОИФ1518112014ВФПРИН6983120. 

8. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
 Комисија за хартии од вредност 
  на Република Македонија 

Бр. УП1 08-94 по овластување од Претседател, 
18 ноември 2014 година Комисионер,  

Скопје  Милаим Ајдини, с.р. 
_________ 

5432. 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-

донија врз основа на член 39, член 49, член 50, член 52, 
член 54 и член 60 од Законот за инвестициски фондови 
(„Службен весник на РМ“ бр. 12/2009,  бр. 67/2010, бр. 
24/2011 и бр. 188/2013) постапувајќи по барањето за орга-
низирање на отворен инвестициски фонд ВФП Кеш Депо-
зит број 03-7/5 од 06/10/2014 година на седницата одржа-
на на ден 18.11.2014 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. На Друштвото за управување со инвестициски 

фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје со седиште 
на ул. Васил Главинов бр. 14-1/8 Скопје, се дава одоб-
рение за организирање на Отворен инвестициски фонд 
ВФП Кеш Депозит. 

2. Се одобрува Статутот на отворениот инвестицис-
ки фонд ВФП Кеш Депозит донесен на ден 31/10/2014 
година со одлука на Одборот на директори. 

3. Се одобрува Проспектот на отворениот инвести-
циски фонд ВФП Кеш Депозит донесен на ден 
31/10/2014 година со одлука на Одборот на директори. 

4. Се одобрува Скратената форма на проспектот на 
отворениот инвестициски фонд ВФП Кеш Депозит до-
несен на ден 31/10/2014 година со одлука на Одборот 
на директори. 

5. Се одобрува изборот на Комерцијална банка АД 
Скопје, за вршење на работите на депозитарна банка на 
Отворен инвестициски фонд ВФП Кеш Депозит сог-
ласно Договорот за вршење активности на депозитарна 
банка на инвестициски фондови со број 10-200-
38252/1/03.10.2014 склучен на ден 03/10/2014 година 
помеѓу Комерцијална банка АД Скопје и Друштвото за 
управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Ме-
наџмент АД Скопје односно одлуката за прифаќање на 
договорот за вршење на активности на депозитарна 
банка од 29.09.2014 година.  

6. Се задолжува Друштвото за управување со ин-
вестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје 
АД Скопје во рок од седум дена од денот на конечнос-
та на ова Решение да го објави во најмалку два дневни 
весници што излегуваат на територијата на Република 
Македонија, Проспектот односно Скратената форма на 
Проспектот на отворениот инвестициски фонд ВФП 
Кеш Депозит од 31/10/2014 година. 

7. Отворениот инвестициски фонд ВФП Кеш Депо-
зит се запишува во Регистарот на отворени инвести-
циски фондови во Комисијата за хартии од вредност со 
следниот идентификациски број РОИФ1618112014ВФ-
КЕДЕ6983120. 

8. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
 Комисија за хартии од вредност 
  на Република Македонија 

Бр. УП1 08-95 по овластување од Претседател, 
18 ноември 2014 година Комисионер,  

Скопје  Милаим Ајдини, с.р. 
_________ 

5433. 
Врз основа на член 88 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 
43/2014), постапувајќи по барањето број 01-1609/1 од 
03-11-2014 година на Македонска берза АД Скопје, Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија на седницата одржана на ден 18.11.2014 година 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени 

и дополнувања на Правилата за котација на Македон-
ска берза АД Скопје број 02-1601/1 од 30.10.2014 го-
дина. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото  ќе се објави во Службен вес-
ник на Република Македонија. 

 
 Комисија за хартии од вредност 
  на Република Македонија 

Бр. УП1 08-100 по овластување од Претседател, 
18 ноември 2014 година Комисионер,  

Скопје  Милаим Ајдини, с.р. 
_________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ 
5434. 

Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3) и член  
133 став 3) од Законот за електронските комуникации 
(Службен весник на Република Македонија  бр. 
39/2014 ), Директорот на  Агенцијата за електронски 
комуникации, на  ден 13 ноември 2014 година,  донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И ПОТРЕБНАТА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО СЕ ДОСТАВУВА СО 
БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА  

КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се утврдува формата и содржи-

ната како и потребната документација што се доставу-
ва со  барањето за издавање на одобрение за користење 
на радиофреквенции. 

 
Член 2 

1. Барањето за издавање на одобрение за користење 
на радиофреквенции содржи податоци за: 

1.1. име, адреса и единствен матичен број на граѓа-
ните; 

1.2. назив, седиште, даночен број, регистерски број, 
број на жиро сметка и изјава за законски застапник за 
правни лица; 

1.3. краток опис за потребите и намената за корис-
тење на бараните радиофреквенции;  

1.4. опис на техничките карактеристики на елек-
тронската комуникациска мрежа и придружни средства 
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1.5. датум на започнување на користење на радио-
фреквенциите, 

1.6. временски период во кој ќе се користат барани-
те радиофреквенции и 

1.7. податоци на лица за контакт. 
2. До Агенцијата за електронски комуникации, во 

зависност од видот на радиослужбата, се поднесуваат 
следните барања, и тоа: 

2.1. барање за издавање на одобрение за користење 
на радиофреквенции во фиксна служба (Прилог 1); 

2.2. барање за издавање на одобрение за користење 
на радиофреквенции во копнена мобилна служба (При-
лог 2); 

2.3. барање за издавање на одобрение за користење 
на радиофреквенции во радиодифузна служба: 

2.3.1. аналогнo РА (Прилог 3-1 и Прилог 3-3); 
2.3.2.  дигитална телевизија (DVB-T); (Прилог 3-2 

и Прилог 3-3); 
2.4. барање за издавање на одобрение за користење 

на радиофреквенции во сателитска служба: 
2.4.1. земска сателитска станица (Прилог 4-1); 
2.4.2.  VSAT/SNG (Прилог 4-2); 
2.5. барање за издавање на одобрение за користење 

на радиофреквенции во аматерска служба (Прилог 5);  
2.6. барање за издавање на одобрение за користење на 

радиофреквенции во воздухопловна мобилна служба: 
2.6.1. воздухоплов (Прилог 6-1); 
2.6.2. радиостаница на земја (Прилог 6-2); 
2.7. барање за издавање на одобрение за користење 

на радиофреквенции во воздухопловна радионавига-
циска служба (Прилог 7). 

2.8. барање за издавање на одобрение за користење 
на радиофреквенции во мобилна служба за станици на 
пловни објекти за внатрешна пловидба (Прилог 8); 

3. Обрасците на барањата од став 2 на овој член се 
дадени во Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3-1, Прилог 3-2, 
Прилог 3-3, Прилог 4-1, Прилог 4-2, Прилог 5, Прилог 
6-1, Прилог 6-2, Прилог 7 и Прилог 8 на овој Правил-
ник и се негов составен дел. 

4. Барањата се пополнуваат според соодветните 
упатства дадени во Анекс А, Анекс 1, Анекс 2, Анекс 
3-1, Анекс 3-2, Анекс 4-1, Анекс 4-2, Анекс 5, Анекс 6-
1, Анекс 6-2, Анекс 7 и Анекс 8 на овој Правилник и се 
негов составен дел. 

 
Член 3 

1. Описот на техничките карактеристики на елек-
тронската комуникациска мрежа и придружни средста-
ва што произлегува од член 2, став 1, точка 1.4 од овој 
Правилник се поднесува со барањата за издавање на 
одобрение за користење на радиофреквенции во фик-
сна, копнена мобилна и радиодифузна служба, кое пок-
рај податоците за проектантот и за инвеститорот, сод-
ржи и податоци за: 

- географска област на користење; 
- метод на пресметка на пропагација и одредување 

на сервисна зона (на базна/предавателна станица), 
пресметка на квалитетот на линковската врска, означу-
вање на локациите на предавателните радиостаници и 
приказ на сервисната зона, односно трасата на линков-
ската врска на топографска карта во размер 1:25000 
или 1:50000, профили на теренот на секои 10 степени, 
ефективни височини во 36 насоки (за радиодифузна 
служба) и прва Френелова зона; 

- геодетски податоци за локацијата на предавателот 
(во државен координатен систем или WGS 84, со напо-
мена за кој координатен систем се однесува); 

- моќност (излезна моќност на уредот, засилување 
на антенскиот систем и  ефективно израчена моќност-
ERP); 

- вид на модулација; 

- вид на радиоемисија (според класификацијата од 
меѓународниот правилник за радиокомуникации и Пла-
нот за намена на радиофреквенциски опсези на РМ); 

- антенски систем (тип на антена/антени, произво-
дител на антените, податоци за антенскиот столб, виси-
на на антена над земјиштето, хоризонтална и вертикал-
на насоченост (азимут + елевација) на главниот сноп, 
широчина на главниот сноп, добивка на антената / ан-
тенскиот систем, однос напред-назад, поларизација, хо-
ризонтален и вертикален дијаграм на зрачење и др.);  

- за дигитална телевизија (DVB-T): зона на распре-
делба со референтна конфигурација на мрежата, мул-
типлекс и спектрална маска, 

- радиоопрема. 
2. Описот на техничките карактеристики на елек-

тронската комуникациска мрежа и придружни средста-
ва што произлегува од член 2 став 1 точка 1.4 од овој 
Правилник не се поднесува со барањата за издавање на 
одобрение за користење на радиофреквенции во копне-
на мобилна служба ако се користи една фреквенција 
(симплекс). 

3. Описот на техничките карактеристики на елек-
тронската комуникациска мрежа и придружни средста-
ва  се доставува во хартиена и електронска форма (пре-
носен медиум или е-маил до раководителот на Сектор 
за радиокомуникации). 

 
Член 4 

1. Во копнено мобилна и фиксна служба, кога се 
доделува радиофреквенциски опсег кој се користи на 
целата територијата на Република Македонија или во 
определен регион, Агенцијата издава одобрение за до-
делениот радиофреквенциски опсег. Во овој случај не 
се издаваат поединечни одобренија за секоја базна ста-
ница во копнено мобилна и фиксна станица во фиксна 
служба, односно не се поднесуваат поединечни барања 
предвидени во Прилог 1 и Прилог 2 од овој Правилник. 

2. Носителот на одобрението од став 1 на овој член 
е должен, на барање од Агенцијата, за секоја станица 
во копнено мобилна и станица во фиксна служба да ги 
достави податоците што се содржани во образецот на 
барањето за соодветната радио служба во формат што 
ќе го определи Агенцијата.  

3. За мрежи во копнена мобилна служба, за кои 
Агенцијата нема претходно издадено одобрение за ко-
ристење на радиофреквенции согласно точка 1,  се из-
дава одобрение за користење на радиофреквенции за 
секој репетитор и за секоја фиксна станица, додека за 
сите мобилни, односно рачни радиостаници се издава 
по едно одобрение. 

4. Во радиодифузна служба за изградба на јавна ко-
муникациска мрежа за пренос на дигитална телевизија, 
се издава одобрение за доделените канали за зоната на 
распределба или за целата територија на Република 
Македонија, како и поединечни одобренија за секоја 
предавателна локација. 

  
Член 5 

1. Овој Правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.  

2. Со донесувањето на овој Правилник престанува 
да важи Правилникот за формата и содржината на ба-
рањето за издавање на одобрение за користење на ра-
диофреквенции и потребната документација објавен во 
„Службен весник на РМ“ број 25/2011. 

3. По влегувањето во сила, овој Правилник ќе се об-
јави на WEB страницата на Агенцијата. 
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5435. 
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3) и член 163 и од Законот за електронските комуникации („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.39/2014), Директорот на  Агенцијата за електронски комуникации, на 13 

ноември 2014 година, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР И СТА-

ВАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА РАДИО ОПРЕМА КОЈА КОРИСТИ РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИ ОПСЕЗИ 

ШТО НЕ СЕ ХАРМОНИЗИРАНИ НА НИВО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 

Член 1 

Со овој Правилник се утврдува формата и содржината како и потребната документација што се доставува со 

барањето за согласност за пуштање  на пазар и ставање во употреба радио опрема која користи радиофрек-

венциски опсези што не се хармонизирани на ниво на Европската унија (во понатамошниот текст: барање), во 

согласност со прописите на Eвропската конференција за пошти и телекомуникации (CEPT) и другите меѓуна-

родни правила и прописи што ги прифатила Република Македонија. 

 

Член 2 

(1) Барањето треба да содржи: 

- име и адреса на барателот 

- лице за контакт 

- назив на радиоопремата, производител, намена и нејзините технички параметри  

- радиофреквенциски опсези, канална распределба, тип на модулација и максимална моќност на предавател 

и  

- идентификациски број на овластеното лице за сообразност. 

(2) Образецот за барањето e даден во Додаток 1 на овој правилник кој е негов составен дел. 

(3) За да добие согласност за пуштање  на пазар и ставање во употреба радио опрема која користи радио-

фреквенциски опсези што не се хармонизирани на ниво на Европската унија (во понатамошниот текст: соглас-

ност), барателот до Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст: Агенција) треба да дос-

тави: 

- пополнето барање од Додаток 1 на овој правилник и 

- изјава за сообразност (Declaration of Conformity) од производителот на опремата. 

 (4) Барањето се доставува до Агенцијата, во рок не пократок од 30 дена од планираниот датум за пуштање 

на пазарот или ставање во употреба на радио опремата. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.  

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде објавен и на веб страната на Агенцијата за електронски ко-

муникации. 

 

                                                                                                                       Агенција за електронски 

Бр. 0201-1307/3 

13 ноември 2014 година 

                                                                                                                             комуникации, 

                                                                                                                             Директор, 

Скопје Роберт Орданоски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

5436. 
Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со 

член 134 –ѓ  став (4) од Законот за супервизија на оси-
гурување (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 
188/2013 и 43/2014, 112/2014) и член 4 став (2) од Пра-
вилникот за потребната документација за добивање на 
дозвола за вршење на осигурително брокерски работи 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
153/2011), Советот на експерти на Агенцијата за супер-
визија на осигурување донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ  
ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ 

 
 1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за вршење на осигури-

телно брокерски работи на  Акционерското осигури-
телно брокерско друштво ВЕБЕР ГМА АД, Битола со 
седиште на ул. Михајло Бојаџиев бр. 6, Битола, при 
што како основачи се јавуваат: 

- лицето Ѓорги Брглевски со адреса на живеење на 
ул. Михајло Бојаџиев бр. 6, Битола со 80% учество во 
акционерскиот капитал; и 

- лицето Зоран Брглевски со адреса на живеење на 
ул. Михајло Бојаџиев бр. 6, Битола со 20% учество во 
акционерскиот капитал;   

2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително  бро-
керски работи. 

 3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение е должно да склучи договор за осигу-
рување од професионална одговорност со коj ќе ги оси-
гура своите обврски кон сопствениците на полиси во 
случај на прекршување на одредбите од договорот за 
посредување до еден осигурен износ, кој во однос на 
поединечен случај не смее да биде помал од 250.000 
ЕВРА (двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со 
сите осигурени случаи во една година не смее да биде 
помал од 500.000 ЕВРА ( петстотини илјади евра), вед-
наш по уписот во Централниот Регистар на Република 
Македонија,  за што е должно да ја  извести Агенцијата 
за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работ-
ни дена од  денот на склучување на договорот за осигу-
рување. 

 4. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
од ова решение, за вршење на осигурително брокерски 
работи е должно да вработи најмалку двајца осигури-
телни брокери , веднаш по уписот во Централниот Ре-
гистар на Република Македонија, за што е должно да ја 
извести Агенцијата за супервизија на осигурување во 
рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на 
работниците во Агенцијата за вработување на Републи-
ка Македонија. 

5. Уписот во Централниот Регистар на Република 
Македонија на Осигурително брокерското друштво од 
точка 1 на ова Решение,  да се изврши по приложен до-
каз за уплатени парични средства во износ од 50.000 
ЕВРА (педесет илјади евра) во денарска противвред-
ност на име на основачки капитал на Друштвото, на 
сметка кај носител на платен промет во Република Ма-
кедонија. 

6. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение е должно до Агенцијата за супервизија 
на осигурување да достави потпишана и  заверена ко-

пија од Статутот на друштвото, Правилникот за орга-
низација и систематизација на работни места Осигури-
телно брокерското друштво и останатите акти на Оси-
гурително брокерското друштво како и документација-
та врз основа на која може да се констатира дека Оси-
гурително брокерското друштво е кадровски, технички 
и организационо оспособено за вршење на работите 
предвидени со Статутот на Друштвото (Договорот  за 
закуп на деловната просторија, Договорот за изработка 
на софтвер за работа и други договори) во рок од 5 де-
на од  денот на усвојување односно потпишување на 
истите.  

 7. Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија” и истото ќе се запише во ре-
гистарот на осигурителни брокерски друштва што го 
води Агенцијата за супервизија на осигурување. 

8.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

 
Бр. УП 07-1-947 Совет на експерти 

6 октомври 2014 година Извршен член, 
Скопје Лулзим Имери, с.р. 

__________ 
5437. 

Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со 
член 145  од Законот за супервизија на осигурување 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 
43/2014 и 112/2014) и член 4 став (2) од Правилникот 
за потребната документација за добивање на дозвола за 
вршење на осигурително брокерски работи (“Службен 
весник на РМ” бр. 153/2011), Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на осигурување донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ  
ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ 

 
 1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за вршење на осигури-

телно брокерски работи на  Осигурително брокерското 
друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД, Битола со 
седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 5, Би-
тола, при што како основачи се јавуваат: 

- лицето Благој Крстевски со адреса на живеење на 
ул. Матија Губец бр. 62, Битола со 16% учество во ак-
ционерскиот капитал на друштвото;  

- лицето Никола Митровски со адреса на живеење 
на ул. Даме Груев бр. 159, Битола со 16% учество во 
акционерскиот капитал на друштвото;   

- лицето Христо Кондовски со адреса на живеење 
на ул. Прилепска бр. 17-26, Битола со 16% учество во 
акционерскиот капитал на друштвото; 

- лицето Зоран Пејчиновски со адреса на живеење 
на ул. Сисак бр. 37, Битола со 16% учество во акцио-
нерскиот капитал на друштвото; 

- лицето Пеце Стојаноски со адреса на живеење на 
ул. Ужичка Република бр. 26, Битола со 16% учество 
во акционерскиот капитал на друштвото; 

- лицето Петар Милошевски со адреса на живеење 
на ул. Кочо Чолаков бр. 29, Битола со 16% учество во 
акционерскиот капитал на друштвото;и 

- лицето Никола Јошевски со адреса на живеење на 
ул. Леринска бр. 41-46, Битола со 4% учество во акцио-
нерскиот капитал на друштвото. 

2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително  бро-
керски работи. 



 Стр. 80 - Бр. 173                                                                                   24 ноември 2014 
 

 3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на 
ова Решение е должно да склучи договор за осигурување 
од професионална одговорност со коj ќе ги осигура свои-
те обврски кон сопствениците на полиси во случај на 
прекршување на одредбите од договорот за посредување 
до еден осигурен износ, кој во однос на поединечен слу-
чај не смее да биде помал од 250.000 ЕВРА ( двесте и пе-
десет илјади евра) и/или во врска со сите осигурени слу-
чаи во една година не смее да биде помал од 500.000 ЕВ-
РА ( петстотини илјади евра), веднаш по уписот во Цен-
тралниот Регистар на Република Македонија,  за што е 
должно да ја  извести Агенцијата за супервизија на осигу-
рување во рок од 5 (пет) работни дена од  денот на склу-
чување на договорот за осигурување. 

 4. Осигурително брокерското друштво од точка 1 од 
ова решение, за вршење на осигурително брокерски работи 
е должно да вработи најмалку двајца осигурителни брокери 
, веднаш по уписот во Централниот Регистар на Република 
Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата за 
супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена 
од денот на пријавување на работниците во Агенцијата за 
вработување на Република Македонија. 

5. Уписот во Централниот Регистар на Република Ма-
кедонија на Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение,  да се изврши по приложен доказ за упла-
тени парични средства во износ од 50.000 ЕВРА ( педесет 
илјади евра) во денарска противвредност на име на осно-
вачки капитал на Друштвото, на сметка кај носител на пла-
тен промет во Република Македонија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Осигурително брокерското друштво од точка 1 

на ова Решение е должно до Агенцијата за супервизија 

на осигурување да достави потпишана и  заверена ко-

пија од Статутот на друштвото, Правилникот за орга-

низација и систематизација на работни места Осигури-

телно брокерското друштво и останатите акти на Оси-

гурително брокерското друштво како и документација-

та врз основа на која може да се констатира дека Оси-

гурително брокерското друштво е кадровски, технички 

и организационо оспособено за вршење на работите 

предвидени со Статутот на Друштвото (Договорот  за 

закуп на деловната просторија, Договорот за изработка 

на софтвер за работа и други договори) во рок од 5 де-

на од  денот на усвојување односно потпишување на 

истите.  

 7. Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на 

Република Македонија” и истото ќе се запише во ре-

гистарот на осигурителни брокерски друштва што го 

води Агенцијата за супервизија на осигурување. 

8.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 

 

Бр. УП 07-2-1145 Совет на експерти 

13 октомври 2014 година Извршен член, 

Скопје Лулзим Имери, с.р. 
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