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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

4818. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 
I 

Г. Илија Псалтиров се поставува на должноста вон-
реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија во Република Казахстан, со седиште во Астана. 

  
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

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

 
Указ бр. 22                          Претседател 

20 октомври 2014 година          на Република Македонија,                       
      Скопје                                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 
4819. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ  

АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 
 

I 
Г. Васко Наумовски се поставува на должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија во Соединетите Американски Држави, со се-
диште во Вашингтон. 

  
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

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

 
Указ бр. 23                          Претседател 

20 октомври 2014 година          на Република Македонија,                       
      Скопје                                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4820. 
Врз основа на член 20 став 4 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 16.10.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР АМБУЛАНТА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Медицински центар Амбуланта, 
како субјект кој престанал да постои во правниот про-
мет, му престанува користењето на недвижна ствар - 
зграда бр. 1 со вкупна површина од 345 м2, која се нао-
ѓа на КП бр.3921, КО Старо Нагоричане, запишана во 
Имотен лист бр.299, сопственост на Република Маке-
донија, и тоа: 

- простории на приземје со површина од 234 м2 и  
- помошни простории  со површина од 111 м2. 
 

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

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

 
Бр. 42-6545/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4821. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 7.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – КВАРЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО 
И МАЛО  ЕМВИ- КОМЕРЦ  ДООЕЛ С.СУШЕВО, 
ВАСИЛЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БЕЛ КАМЕН“  

ОПШТИНА КРУШЕВО 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на  минерална суровина – 
кварц на локалитетот “Бел Камен“ општина Крушево  
на Друштвото за производство, услуги и трговија на 
големо и мало  ЕМВИ- КОМЕРЦ  ДООЕЛ с.Сушево, 
Василево, согласно Одлуката за започнување на поста-
пка за доделување на концесии за  детални геолошки 
истражувања на минерални суровини бр.41-9557/1 од 
30.12.2013 година (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.1/14). 

2. Друштвото за производство, услуги и трговија на 
големо и мало  ЕМВИ- КОМЕРЦ  ДООЕЛ с.Сушево, 
Василево достави понуда со број 00000068 на 14.8.2014 
година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство, услуги и трговија на големо и мало  
ЕМВИ- КОМЕРЦ  ДООЕЛ с.Сушево, Василево ги ис-
полни условите содржани во Јавниот повик и Тендер-
ската документација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, услуги и трговија 
на големо и мало  ЕМВИ- КОМЕРЦ  ДООЕЛ с.Су-
шево, Василево му се доделува концесиja за детални 
геолошки истражувања на  минерална суровина – 
кварц на локалитетот “Бел Камен“ општина Крушево, 
со површина на простор на концесија за детални гео-
лошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелата, и тоа: 
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Точка Координата Y Координата X 
1 7521400 4587300 
2 7522300 4587300 
3 7522300 4586400 
4 7522000 4586400 
5 7521400 4587000 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P=0.630000 km2  

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 255.555,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-7712/1 Заменик на претседателот  

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4822. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 7.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРА-
ДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА ЖИКОЛ ДООЕЛ 
ЕКСПОРТ ИМПОРТ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ “КУЧКОВО“ ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на  минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “Кучково“ општина Ѓорче Пет-
ров  на Друштвото за градежништво и трговија ЖИ-
КОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица, согласно Од-
луката за започнување на постапка за доделување на 
концесии за  детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини бр.41-9557/1 од 30.12.2013 година 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.1/14). 

2. Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ 
ДООЕЛ експорт импорт Струмица достави понуда со 
број 00000074 на 14.08. 2014 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ ек-
спорт импорт Струмица ги исполни условите содржани 
во Јавниот повик и Тендерската документација и дос-
тави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за градежништво и трговија ЖИ-
КОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица му се доделува 
концесиja за детални геолошки истражувања на  мине-
рална суровина – варовник на локалитетот “Кучково“ 
општина Ѓорче Петров, со површина на простор на 
концесија за детални геолошки истражувања дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата, и тоа: 

 

Точка Координата Y Координата X 

1 7526807 4656643 
2 7527335 4656345 

3 7527370 4656022 

4 7526984 4656022 

5 7526984 4655872 

6 7526515 4655872 

7 7526228 4656011 

8 7526560 4656578 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.584152 km2  

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 66.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-7712/2 Заменик на претседателот  

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4823. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 7.10.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 
ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО 
ИЗГРЕВ  ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ “ВЕНУЛЕ-1“ ОПШТИНА ГРАДСКО 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на  минерална суровина – ва-
ровник на локалитетот “Венуле-1“ општина Градско на 
Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ  ИНЖЕЊЕРИНГ 
ДООЕЛ Велес, согласно Одлуката за започнување на 
постапка за доделување на концесии за  детални гео-
лошки истражувања на минерални суровини бр.41-
9557/1 од 30.12.2013 година (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.1/14). 

2. Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ  ИНЖЕ-
ЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес достави понуда со број 
00000075 на 18.08.2014 година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за градежништво ИЗГРЕВ  ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ 
Велес ги исполни условите содржани во Јавниот повик 
и Тендерската документација и достави најповолна по-
нуда. 

4. На Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ  ИН-
ЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес му се доделува концесиja 
за детални геолошки истражувања на  минерална суро-
вина – варовник на локалитетот “Венуле-1“ општина 
Градско, со површина на простор на концесија за де-
тални геолошки истражувања дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати како е дадено во табелите, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7570670 4611250 
2 7570670 4612200 
3 7570300 4611700 

 
Точка Координата Y Координата X 

1 7570020 4612050 
2 7569472 4612763 
3 7570085 4612737 
4 7570670 4612580 
5 7570670 4612380 
6 7570420 4612540 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.564961 km2  

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 106.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-7712/3 Заменик на претседателот  

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4824. 
Врз основа на член 38 став 1 алинeја 2 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 6/12), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.10.2014 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕ-
СИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА  

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
  
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесии за  детални геолошки истражувања 
на минералните суровини: 

- варовник на локалитет “Чифлијска Краста“ оп-
штина Дебарца и 

- глина на локалитетот “с.Дукатино“ општина Васи-
лево  

објавени со Јавниот повик за доделување на конце-
сии за детални геолошки истражувања на минерални 
суровини („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.104/14). 

2. Постапката за доделување на концесии за детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини од 
точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за 
објавените локалитети од точка 1 на оваа одлука нема 
ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за 
доставување на понуди.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.                    

 
Бр. 42-7712/4 Заменик на претседателот  

7 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4825. 
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 
35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2014 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА 

  
Член 1 

1. Со оваа одлука на општина Демир Капија се пре-
несуваат во сопственост без надомест, недвижни ства-
ри кои се наоѓаат -  на КП бр. 4859/2 КО Демир Капија, 
запишани во Имотен лист бр. 772, сопственост на Ре-
публика Македонија и тоа: 

- деловен простор, број на зграда 17, влез 1, кат ПР, 
со површина од 700 м2; 

- двор – земјиште со површина од 2156 м2; 
- земјиште под зграда број 17, со површина од 820 

м2. 
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Член 2 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-8146/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4826. 
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.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2014 година, донесе  

 
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.5042 на КО Те-
тово-2 и тоа: 

-број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
А2-1; влез ЦБ; кат подрум; број на посебен дел од згра-
да 41; намена на посебниот дел од зграда П; со внат-
решна површина од 3.01 м2 и 

-број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
А2-1; влез ЦБ; кат 08; број на посебен дел од зграда 41; 
намена на посебниот дел од зграда СТ; со внатрешна 
површина од 71.12 м2, во корист на Република Маке-
донија 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. 42-8156/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4827. 
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 
16.10.2014 година, донесе  

                                                                                
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. 1618/1 на КО 
Тетово – 1 на ул. Љубо Божиновски бр. 82 и тоа: 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
А1-3; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од згра-
да 8; намена на посебниот дел од зграда СТ; со внат-
решна површина од 40.34 м2 и 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
А1-3; влез 1; кат 01; број на посебен дел од зграда 8; 
намена на посебниот дел од зграда СТ; со внатрешна 
површина од 42.11 м2, во корист на Република Маке-
донија 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. 42-8157/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4828. 
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 седни-
цата одржана на 16.10.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА 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 КП. бр. 1973 на КО Тетово-
1 на ул. "19-ти Ноември" бр. 1 во Тетово:  

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
Б1-1; влез 1; кат приземје; намена на посебниот дел од 
зграда 570-ДП; со внатрешна површина од 41.26 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. 42-8158/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4829. 
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 16.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНA СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижнa 
ствар-објект коj се наоѓа на КП.бр.583 на КО Тетово-1 
на ул."К.Ј.Питу" бр.6 во Тетово и тоа: 



21 октомври 2014  Бр. 154 - Стр. 7 

 
 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
Б1-1; влез 1; кат приземје; намена на посебниот дел од 
зграда 570-ДП; со внатрешна површина од 15.59 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. 42-8159/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4830. 
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.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2014 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижнa 
ствар - објект коj се наоѓа на КП бр.582 на КО Тетово - 
1 на ул.„К.Ј.Питу“ бр.8 во Тетово и тоа: 

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект 
Б1-1; влез 1; кат приземје; намена на посебниот дел од 
зграда 570-ДП; со внатрешна површина од 25.34 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. 42-8160/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4831. 
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. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
16.10.2014 година, донесе 

 
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-
те ствари-објекти кои се наоѓаат на КП бр. 2119/2 на 
КО Тетово 1 на ул. „Борис Кидрич“ бб во Тетово и тоа:  

- број на зграда 2; намена на зграда и друг објект 
Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од згра-
да 11; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внат-
решна површина од 17.28 м2; 

- број на зграда 3; намена на зграда и друг објект 
Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од згра-
да 4; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внат-
решна површина од 17.23 м2; 

- број на зграда 4; намена на зграда и друг објект 
Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од згра-
да 26; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внат-
решна површина од 17.34 м2; 

- број на зграда 4; намена на зграда и друг објект 
Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од згра-
да 28; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внат-
решна површина од 16.73 м2; 

- број на зграда 5; намена на зграда и друг објект 
Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од згра-
да 22; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внат-
решна површина од 23.07 м2; 

- број на зграда 5; намена на зграда и друг објект 
Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од згра-
да 23; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внат-
решна површина од 11.54 м2; 

- број на зграда 6; намена на зграда и друг објект 
Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од згра-
да 17; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внат-
решна површина од 11.57 м2; 

- број на зграда 6; намена на зграда и друг објект 
Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од згра-
да 18; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внат-
решна површина од 11.23 м2; 

- број на зграда 8; намена на зграда и друг објект 
Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од згра-
да 25; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внат-
решна површина од 13.57 м2; 

- број на зграда 11; намена на зграда и друг објект 
Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од згра-
да 6; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внат-
решна површина од 11.11 м2; 

- број на зграда 15; намена на зграда и друг објект 
Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од згра-
да21; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внат-
решна површина од 13.24 м2; 

- број на зграда 16; намена на зграда и друг објект 
Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од згра-
да 15; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внат-
решна површина од 13.76 м2 и 

- број на зграда 17; намена на зграда и друг објект 
Б1-1; влез 1; кат приземје; број на посебен дел од згра-
да 20; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внат-
решна површина од 11.16 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. 42-8161/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4832. 
Врз основа на член 136 став 2 од Законог за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија", бр. 184/2013, 13/2014, 44/2014, 
101/2014 и 132/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година, до-
несе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 
 
1.   Се ослободуваат од плаќање радиодифузна так-

са обврзниците кои не се покриени со радиодифузните 
сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиоди-
фузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси 
на Македонската радио-телевизија, и тоа вкупно 21 
(дваесет и едно) семејно домаќинство во с. Мало 
Илино, општина Демир Хисар. 

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука. 

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

 
Бр. 42-8249/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4833. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република  Македонија“ бр. 
42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2014 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 
СТРУЧНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОБУКА „СПЕ-
ЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС ЗА ВОЕНО ВОЗДУХОП-
ЛОВНА МЕДИЦИНА“, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 

 
1. За учество на стручно специјалистичка обука 

„Специјалистички курс за воено воздухопловна ме-
дицина“, која ќе се одржи во Ескишехир, Република 
Турција, во периодот од 20.10.2014 година до 
14.11.2014 година, се испраќаат 4 (четири) припадници 
- воени лекари на Армијата на Република Македонија 
(во натамошниот текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана 
на припадниците на Армијата ги обезбедува Република 
Турција, а патните трошоците ги обезбедува Минис-
терството за одбрана.  

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ги врши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на обуката, Министерството за 
одбрана поднесува извештај пред Владата  на Републи-
ка Македонија. 

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

 
Бр. 42-8349/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4834. 
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, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерството за внатрешни работи, бр. 09-
4235/2 од 1.10.2014 година.  

 
Член 2 

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

 
 Бр. 42-8376/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4835. 
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, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ПО БЕ-
ЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА - КОЗЛЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај де-
цата - КОЗЛЕ, бр. 09-4237/2 од 1.10.2014 година.  

 
Член 2 

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

 
 Бр. 42-8376/2 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4836. 
Врз основа на член 52 став 2 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 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ  

РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на Ми-
нистерство за внатрешни работи, бр. 09-4471/1 од 
14.10.2014 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. 42-8865/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4837. 
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, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за образование и наука, бр. 09-
4472/2 од 14.10.2014 година.  

 
Член 2 

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

  
Бр. 42-8865/2 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4838. 
Врз основа на член 52 став 2 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 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ  

РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на Ми-
нистерство за внатрешни работи, бр. 09-4470/1 од 
14.10.2014 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8865/3 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4839. 
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, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВНО ПРАВОБ-
РАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Државно правобранителство на Република Маке-
донија, бр. 09-4469/2 од 14.10.2014 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8865/4 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4840. 
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, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за одбрана, бр. 09-4467/2 од 
14.10.2014 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8865/5 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4841. 
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, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СЕКРЕТАРИЈАТ  
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВЕН ДОГОВОР 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Секретаријат за спроведување на Рамковен дого-
вор, бр. 09-4456/3 од 14.10.2014 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8865/6 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4842. 
Врз основа на член 92-б од Законот за аудио и ауди-

овизуелни медиумски услуги („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.184/2013, 13/2014, 44/2014, 
101/2014 и 132/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ МЕЃУРЕСОРСКА КОМИСИЈА 

 
Член 1 

Се формира Меѓуресорска комисија задолжена за 
проверка и утврдување на исполнетоста на критериу-
мите од членот 92 став (11) од Законот за аудио и ауди-
овизуелни медиумски услуги. 

 
Член 2 

За членови на Меѓуресорската комисија и нивни за-
меници се назначуваат: 

1. Марина Димоска од Министерството за финан-
сии - член; 

- Елена Стојмановска од Министерството за финан-
сии - заменик член; 

2. Весна Илиевска од Министерството за култура - 
член; 

- Ирина Димовска од Министерството за култура - 
заменик член; 

3. Даниела Станковска – Плачковска од Агенцијата 
за филм - член; 

- Анита Стојческа од Агенцијата за филм, заменик 
член; 

4. Огнен Неделковски од Агенцијата за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги - член;  

- Виктор Шиков од Агенцијата за аудио и аудиови-
зуелни медиумски услуги - заменик член; 

5. Борис Аговски од Канцеларијата на претседате-
лот на Владата на Република Македонија - член; 

6. Катерина Марковиќ – Јанковска од Управата за 
јавни приходи - член; 

- Дарко Стаменковски од Управата за јавни прихо-
ди - заменик член; 

7. Димитар Буковалов од Министерството за ин-
форматичко општество и администрација - член; 

- Владимир Радосављевиќ од Министерството за 
информатичко општество и администрација - заменик 
член. 

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

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

 
Бр. 42–8333/1 Претседател на Владата 

16 октомври 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
4843. 

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за желез-
ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 48/2010, 23/2011, 80/2012, 155/2012, 
63/2013, 42/2014 и 130/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 го-
дина, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ HA ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Во Годишната програма за финансирање на же-

лезничката инфраструктура за 2014 година („Службен 
весник на Република Македонија"6р. 7/14 и 108/14), во 
точката 1 износот „363.000.000,00", се заменува со износот 
„226.630.000,00". 

2.  Во точката 2 потточка 1 износот „41.000.000,00", 
се заменува со износот        „34.000.000,00“. 

Во потточката 2 износот „82.000.000,00", се замену-
ва со износот „34.000.000,00". 

Во потточката 3 износот „55.000.000,00", се замену-
ва со износот „39.000.000,00". 

Во потточката 4 износот „99.738.561,00", се замену-
ва со износот „83.578.561,00". 

Во потточката  5  износот „2.891.000,00",  се  заме-
нува со износот „2.451.000,00". 

Во потточката   6   износот „4.500.000,00", се заме-
нува со износот „4.170.592,00".  

Потточката 7 се брише.  
Потточката 8 станува потточка 7. 
 Во потточката 9, која станува потточка 8 износот 

„50.000.000,00" се заменува со износот „19.000.000,00".  
Потточката 10 се брише. 
Во потточката 11 која станува потточка 9, износот 

„10.000.000,00", се заменува со износот „1.059.408,00“.  
3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 42-8140/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
4844. 

Врз основа на член 55 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа („Службен 
весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и 
член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нота-
ријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 
139/09 и 135/11), министерот за правда на ден 
1.10.2014 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА  
НА НОТАРОТ 

 
1. На нотарот Славјанка Велко Андреева од Велес 

именувана на подрачјето на Основниот суд во Велес, и 
престанува службата нотар поради исполнување на ус-
ловите за старосна пензија согласно со закон. 

2. Решението влегува во сила на ден 20.10.2014 го-
дина. 
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О б р а з л о ж е н и е 
 
Со Решение на министерот за правда бр. 04-4417/29 

од 17.11.1998 година, лицето Славјанка Андреева е 
именувана за нотар на подрачјето на Основниот суд во 
Велес. Нотарот Славјанка Андреева од Велес родена на 
20.10.1950 година, ги исполнува условите за старосна 
пензија согласно член 18 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ 
бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 44/14 и 97/14) од при-
чина што на ден 20.10.2014 година наполнува 64 годи-
ни живот и 15 години пензиски стаж. 

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став 
(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, ми-
нистерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова 
решение. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се 

поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 
дена од денот на приемот на решението. 

 
Бр. 09-3255/1  

1 октомври 2014 година Министер за правда, 
Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4845. 
Врз основа на точка 5 од Одлуката за утврдување 

на инструментите за обезбедување при спроведување 
монетарни операции („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 126/11), гувернерот на Народната бан-
ка на Република Македонија  донесе 

 
Л И С Т А 

НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА МОНЕТАРНИ ОПЕРАЦИИ 

 
1. Народната банка на Република Македонија (во 

понатамошниот текст: Народната банка) при спроведу-
вање на монетарните операции како инструменти за 
обезбедување ги користи следниве должнички хартии 
од вредност: 

- хартии од вредност издадени од Народната банка; 
- хартии од вредност издадени од Република Маке-

донија преку редовни емисии, и 
- хартии од вредност издадени од Република Маке-

донија за структурни потреби. 
2. Народната банка ги прифаќа хартиите од вред-

ност од точка 1 од оваа Листа доколку се издадени на 
домашниот финансиски пазар и се регистрирани во 
депозитарот на хартии од вредност на Народната банка 
или во „Централниот депозитар на хартии од вредност“ 
АД - Скопје. 

Народната банка може да примени квантитативни 
ограничувања при  прифаќање на хартиите од вредност 
издадени од Република Македонија за структурни пот-
реби, во зависност од обемот на тргување на секундар-
ниот пазар со конкретната емисија во текот на послед-
ната година пред денот на спроведување на монетарна-
та операција. 

3. Народната банка ги вреднува хартиите од вред-
ност според пазарните цени остварени на секундарниот 
пазар („Македонската берза на хартии од вредност“ АД 
Скопје и/или пазарите преку шалтер). 

Под пазарна цена, во смисла на оваа листа, се под-
разбира просечната цена за конкретна хартија од вред-
ност објавена од „Македонската берза на хартии од 

вредност“ АД Скопје или остварена на пазарите преку 
шалтер на последниот ден на тргувањето, кој му прет-
ходи на денот на вреднувањето. 

Доколку не постои тргување со конкретната хартија 
од вредност на претходниот работен ден се користи по-
следната објавена просечна/куповна цена. 

4. Доколку со хартиите од вредност не се тргува на 
секундарниот пазар, Народната банка, при вреднува-
њето, ги користи остварените каматни стапки (просеч-
на пондерирана или фиксна каматна стапка) на при-
марниот пазар од последната емисија со соодветна роч-
ност.  

5. Доколку последните остварени цени на примар-
ниот или секундарниот пазар отстапуваат значително 
од тековните пазарни движења, Народната банка има 
право да утврди теоретска цена за вреднување со при-
мена на соодветна методологија за вреднување. 

6. При утврдување на вредноста на хартиите од 
вредност во странска валута и на хартиите од вредност 
со валутна клаузула, се применува средниот курс од 
Курсната листа на Народната банка на датумот на 
вреднувањето. 

7. При спроведување на монетарни операции за 
обезбедување денарска ликвидност, Народната банка 
применува коефициенти на покритие на цената утврде-
на во согласност со точките 3, 4, 5 и 6 од оваа листа. 

Коефициентите на покритие изнесуваат: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Износот на хартиите од вредност, кои се корис-

тат за обезбедување на одобрените парични средства, 
се пресметува по следнава формула: 

 
 

 
 
 
 
9. По спроведување на монетарната операција, На-

родната банка врши секојдневно вреднување на 
инструментите за обезбедување во согласност со точ-
ките 3, 4, 5 и 6 од оваа листа. 

Доколку настане изложеност како резултат на про-
мена на пазарната цена остварена на секундарниот или 
примарниот пазар или теоретската цена утврдена од 
Народната банка, се упатува барање за покритие.  

Народната банка применува минимален износ за 
барање на покритие во висина од 0,1% од одобрените 
парични средства.  

10. Листата се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија" и на Електронскиот систем на 
Народната банка за пазарни операции. 

11. Со денот на започнувањето со примена на оваа 
листа престанува да важи Листата на хартии од вред-
ност за спроведување на монетарни операции („Служ-
бен весник на Република Македонија", бр. 126/11). 

12. Оваа листа влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
 Гувернер 

Бр. 32401 на Народната банка на 
20 октомври 2014 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ  НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
18. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.10.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2014/449/ЗНБП НА СОВЕТОТ 

ОД 10 ЈУЛИ 2014 ГОДИНА ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЈУЖЕН СУДАН 

 

Член 1 

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката 2014/449/ЗНБП на Советот од 10 јули 

2014 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Јужен Судан.  

 

Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  

- ембарго на оружје,  

- ембарго на стоки и услуги,  

- финансиски мерки, 

- забрана за влез во Република Македонија.   

  

Член 3 

Се определуваат Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Министерство за економија, 

Министерство за надворешни работи, Министерство за транспорт и врски, Министерство за финансии, Министер-

ство за финансии - Управата за финансисико разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните 

мерки.  

 

Член 4 

 

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки. 

 

Член 5 

 Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката 2014/449/ЗНБП на Советот 

од 10 јули 2014 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Јужен Судан.  

 

Член 6 

Одлуката 2014/449/ЗНБП на Советот од 10 јули 2014 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во 

Јужен Судан, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е неј-

зин составен дел.   

 

Член 7 

 Рестриктивните мерки ќе се применуваатдо 12 јули 2015 година.  

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македо-

нија”. 
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19. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република 

Македонија” бр.36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.10.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

2014/439/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 8 ЈУЛИ 2014 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2012/642/ЗНБП  
ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ БЕЛОРУСИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/439/ЗНБП на 

Советот од 8 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белору-

сија. 

 

Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  

- забрана за влез во Република Македонија,  

- финансиски мерки и 

- ембарго на оружје. 

              

Член 3 

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за фи-

нансии, Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање и Министерството за надворешни ра-

боти за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.  

 

Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки. 

 

Член 5 

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката за спроведување 

2014/439/ЗНБП на Советот од 8 јули 2014 година за спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мер-

ки против Белорусија и Одлуката 2012/642/ЗНБП на Советот од 15 октомври 2012 година за рестриктивни мерки 

против Белорусија. 

 

Член 6 

Одлуката за спроведување 2014/439/ЗНБП на Советот од 8 јули 2014 година за спроведување на Одлука 

2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија во оригинал на англиски и во превод на македонски ја-

зик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 

Член 7 

Рестриктивните мерки кон Белорусија се воведуваат на неодредено време.  

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија”. 
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