
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
5225. Одлука за одобрување на Годиш-

ната сметка на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и упра-
вување со електроенергетскиот сис-
тем, во државна сопственост Скопје 
за 2013 година .....................................  3 

5226. Одлука за одобрување на Финансис-
киот извештај за работењето на Опера-
торот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за 
пренос на електрична енергија и упра-
вување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост Скопје за 2013 
година .............................................................  3 

5227. Одлука за одобрување на Годишниот 
извештај за работењето на Операторот 
на електропреносниот систем на Маке-
донија, Акционерско друштво за пренос 
на електрична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем, во државна 
сопственост Скопје за 2013 година .............  4 

5228. Одлука за одобрување на работата 
и водењето на работењето со Опе-
раторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна 
сопственост Скопје за 2013 година ...  4 

  Стр. 
5229. Одлука за одобрување на работата 

и водењето на работењето со Опе-
раторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна 
сопственост Скопје за 2013 година .... 4 

5230. Одлука за одобрување на работата 
и водењето на работењето со Опе-
раторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна 
сопственост Скопје за 2013 година .... 4 

5231. Одлука за одобрување на работата 
и водењето на работењето со Опе-
раторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна 
сопственост Скопје за 2013 година .... 5 

5232. Одлука за одобрување на работата 
и водењето на работењето со Опе-
раторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна 
сопственост Скопје за 2013 година .... 5 

Број 169 18 ноември 2014, вторник година LXX 



 Стр. 2 - Бр. 169                                                                                    18 ноември 2014 
 

  Стр. 
5233. Одлука за одобрување на работата 

и водењето на работењето со Опе-
раторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна 
сопственост Скопје за 2013 година ...  5 

5234. Одлука за одобрување на работе-
њето на член на Надзорниот одбор 
на Операторот на електропреносни-
от систем на Македонија, Акцио-
нерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем, во 
државна сопственост Скопје за 
2013 година ..........................................  6 

5235. Одлука за одобрување на работе-
њето на член на Надзорниот одбор 
на Операторот на електропреносни-
от систем на Македонија, Акцио-
нерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем, во 
државна сопственост Скопје за 
2013 година ..........................................  6 

5236. Одлука за одобрување на работе-
њето на член на Надзорниот одбор 
на Операторот на електропреносни-
от систем на Македонија, Акцио-
нерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем, во 
државна сопственост Скопје за 
2013 година ..........................................  6 

5237. Одлука за одобрување на работе-
њето на член на Надзорниот одбор 
на Операторот на електропреносни-
от систем на Македонија, Акцио-
нерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем, во 
државна сопственост Скопје за 
2013 година ..........................................  6 

5238. Одлука за одобрување на работе-
њето на член на Надзорниот одбор 
на Операторот на електропреносни-
от систем на Македонија, Акцио-
нерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем, во 
државна сопственост Скопје за 
2013 година ..........................................  7 

5239. Одлука за давање на одобрение за 
основање на општинска јавна уста-
нова за социјална заштита на стари 
лица ......................................................  7 

5240. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мени предмети со правосилни пре-
суди на Министерството за труд и 
социјална политика .............................  7 

5241. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на прив-
ремено одземени предмети на Ми-
нистерството за правда – Управа за 
извршување на санкции ......................  7 

5242. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на прив-
ремено одземени предмети на Ми-
нистерството за труд и социјална 
политика ...............................................  8 

  Стр. 
5243. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Локална урбанистичка планска до-
кументација за изградба на Г4-сто-
варишта КО Житинени, општина 
Центар Жупа ........................................ 8 

5244. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Урбанистички план вон населено 
место за изградба на спортско-рек-
реативен центар Пониква КО Пола-
ки и КО Јастребник општина Ко-
чани ....................................................... 8 

5245. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Проект за инфраструктура за из-
градба на потисен цевковод за ТИ-
РЗ Струга КО Мислешево вон гр 
Општина Струга .................................. 8 

5246. Одлука за престанок и за давање 
на трајно користење движни ствари 
на Националната установа - Центар 
за култура „Григор Прличев“ - 
Охрид .................................................... 9 

5247. Одлука за престанок и за давање 
на трајно користење движни ствари 
на Националната установа Драмски 
театар - Скопје ..................................... 9 

5248. Одлука за престанок и за давање 
на трајно користење движни ствари 
на Националната установа Народен 
театар - Битола ..................................... 10 

5249. Одлука за престанок и за давање 
на трајно користење движни ствари 
на Националната установа - Центар 
за култура „Ацо Шопов“ - Штип ........ 10 

5250. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за предлагање на проши-
рување  на дејноста на Јавната ус-
танова  за згрижување деца со вос-
питно - социјални проблеми - 
Скопје ................................................... 10 

5251. Одлукa за определување на перио-
дот на закуп на градежното земјиш-
те во технолошко индустриската 
развојна зона Кичево и за висината 
на закупнината ..................................... 11 

5252. Одлука за утврдување на работите 
од премерот во функција за запи-
шување на недвижности сопстве-
ност на Република Македонија ........... 11 

5253. Одлука за продажба на недвижна 
ствар – деловна зграда во Тетово ....... 12 

5254. Одлука за давање согласност на 
Програмата за изменување и допол-
нување на Инвестиционата програ-
ма на ЈП за водоснабдување „Сту-
денчица" Кичево за 2014 година ........ 12 

5255. Одлука за давање согласност на 
Статутарната одлука за изменување 
и дополнување на Статутот на ЈП 
за водоснабдување „Студенчица“ 
Кичево ................................................... 13 

5256. Одлука за започнување на поста-
пка за доделување на концесија на 
дивечот во ловиштата во ловните 
реони Македонски Брод, Прилеп, 
Делчево, Кочани и Струга................... 13 



18 ноември 2014  Бр. 169 - Стр. 3 

 
 

  Стр. 
5257. Одлука за престанок на користење 

и за пренесување на правото на 
сопственост на движни ствари на 
општина Дојран ...................................  14 

5258. Одлука за укинување на увозните 
давачки  за пиперки од родот 
Capsicum или од родот Pimenta: - 
слатки пиперки  ...................................  14 

5259. Одлука за намалување на увозните 
давачки за доматно пире.....................  17 

5260. Одлука за отуѓување на градежно 
земјиште сопственост на Република 
Македонија ..........................................  19 

5261. Програма за изменување и допол-
нување на Програмата за тран-
сплантација во Република Македо-
нија за 2014 година .............................  19 

5262. Правилник за начинот и поблис-
ките критериуми за добивање на оз-
наката во селските домаќинства во 
руралните средини, како и  форма-
та и содржината на образецот на оз-
наката ...................................................  19 

5263. Одлука за изменување на Одлуката 
за запирање на исплата на средства 
за редовно годишно финансирање 
од Буџетот на Република Македо-
нија на политички партии ..................  21 

5264. Одлука за издавање кована пара за 
колекционерски цели ..........................  22 

 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5225. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот 

за трговските друштва (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 
и 138/14), Владата на Република Македонија, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржа-
на на 11.11.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 
НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ 
СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО 
ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ-
СКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на 

Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост Скопје за 2013 година, усвоена 
од Управниот одбор на ова Акционерско друштво, со 
Одлука УО бр. 02-1609/2-1 од 27.02.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 42 - 7142/1       Заменик на претседателот 

11 ноември 2014 година     на Владата на Република 
     Скопје                 Македонија, 

     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5226. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот 
за трговските друштва (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 
и 138/14), Владата на Република Македонија, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржа-
на на 11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШ-
ТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Финансискиот извештај 

за работењето на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје за 
2013 година, усвоен од Управниот одбор на ова Акцио-
нерско друштво, со Одлука УО бр. 02-1609/2-3 од 
27.02.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7142/2 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5227. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот 

за трговските друштва (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 
и 138/14), Владата на Република Македонија, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржа-
на на 11.11.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 

работењето на Операторот на електропреносниот сис-
тем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на 
електрична енергија и управување со електроенергет-
скиот систем, во државна сопственост Скопје за 2013 
година, усвоен од Управниот одбор на ова Акционер-
ско друштво, со Одлука УО бр. 02-1752/1 од 5.03.2014 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7142/3 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________  

5228. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 
и 138/14), Владата на Република Македонија, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржа-
на на 11.11.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО 
НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работата и водењето на работењето со 

Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост Скопје во 2013 година, на член 
на Управниот одбор и тоа: 

- Синиша Спасов - претседател на Управен одбор. 

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

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

 
Бр. 42-7142/5 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________  

5229. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 
и 138/14), Владата на Република Македонија, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржа-
на на 11.11.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО 
НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕК-
ТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работата и водењето на работењето со 

Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост Скопје во 2013 година, на член 
на Управниот одбор и тоа: 

- Крсто Мукоски - член на Управен одбор. 
 

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

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

 
Бр. 42-7142/6 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________  

5230. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 
и 138/14), Владата на Република Македонија, во свој-
ство на Собрание на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електрое-
нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 
(скратено АД МЕПСО – Скопје), на седницата, одржа-
на на 11.11.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО 
НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работата и водењето на работењето со 

Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
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енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост Скопје во 2013 година, на член 
на Управниот одбор и тоа: 

- Катерина Глигорова - член на Управен одбор. 
 

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

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

 
Бр. 42-7142/7 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________  

5231. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва (,,Службен весник на Република 
Македонија”, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на 
седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО 
НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работата и водењето на работењето со 

Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост Скопје во 2013 година, на член 
на Управниот одбор и тоа: 

- Михаил Пановски - член на Управен одбор. 
 

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

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

 
Бр. 42-7142/8 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________  

5232. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва (,,Службен весник на Република 
Македонија”, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на 
седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО 
НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работата и водењето на работењето со 

Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост Скопје во 2013 година, на член 
на Управниот одбор и тоа: 

- Катерина Шкоро Николиќ - член на Управен од-
бор. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7142/9 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________  

5233. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва (,,Службен весник на Република 
Македонија”, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на 
седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО 
НА РАБОТЕЊЕТО СО ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-
ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работата и водењето на работењето со 

Операторот на електропреносниот систем на Македо-
нија, Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, 
во државна сопственост Скопје во 2013 година, на член 
на Управниот одбор и тоа: 

- Зоран Тодоровски - член на Управен одбор. 
 

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

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

 
Бр. 42-7142/10 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5234. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва (,,Службен весник на Република 
Македонија”, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на 
седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2013 година 
и тоа: 

- Раско Мишкоски– член на Надзорниот одбор (не-
зависен). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7142/11 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________  

5235. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва (,,Службен весник на Република 
Македонија”, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на 
седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2013 година 
и тоа: 

- Ромео Јосифовски – член на Надзорниот одбор. 

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

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

 
Бр. 42-7142/12 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________  

5236. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва (,,Службен весник на Република 
Македонија”, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на 
седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2013 година 
и тоа: 

- Михаил Цветков – член на Надзорниот одбор. 
 

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

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

 
Бр. 42-7142/13 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________  

5237. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва (,,Службен весник на Република 
Македонија”, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на 
седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
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трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2013 година 
и тоа: 

- Наташа Радеска-Крстевска – член на Надзорниот 
одбор. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7142/14 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________  

5238. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот 

за трговските друштва (,,Службен весник на Република 
Македонија”, бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 
48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Операторот на елек-
тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управува-
ње со електроенергетскиот систем, во државна соп-
ственост Скопје (скратено АД МЕПСО – Скопје), на 
седницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН 
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на член на Надзорниот од-

бор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на елек-
трична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост Скопје во 2013 година 
и тоа: 

- Спиро Мавровски – член на Надзорниот одбор. 
 

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

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

 
Бр. 42-7142/15 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________  

5239. 
Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014 и 
116/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 11.11.2014 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ОПШТИНСКА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА  

ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА 
 
1. Владата на Република Македонија дава одобре-

ние за основање на општинска јавна установа за соци-
јална заштита на стари лица на ул.“Маршал Тито“ 

бр.8А, Општина Берово, КП 874, КО Берово, на Оп-
штина Берово, со седиште на ул.“Димитар Влахов“ 
бр.10, Општина Берово. 

2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува 
опрема, простор, средства и кадри, согласно со Пра-
вилникот за нормативи и стандарди за основање и за-
почнување со работа на установи за социјална заштита 
за стари лица (“Службен весник на Република Македо-
нија“ 10/05). 

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

 
Бр. 42-9069/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5240. 
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 
11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Министерството за труд и социјална политика, 
бр. 09-4606/2 од  22.10.2014 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр. 42-9086/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5241. 
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 
11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ 
ПРЕДМЕТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВ-
ДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на привремено одземени предмети на Ми-
нистерството за правда – Управа за извршување на сан-
кции, бр. 09-4605/1 од  22.10.2014 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. 42-9086/2 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5242. 
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 
11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ 
ПРЕДМЕТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И  

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземени предмети на Ми-
нистерството за труд и социјална политика, бр. 09-
4604/1 од  22.10.2014 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр. 42-9086/3 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5243. 
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 и 130/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
11.11.2014 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 УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА Г4-СТОВАРИШТА КО ЖИТИНЕНИ,  

ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА 
 

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 Г4-стоваришта КО Житинени, општина 
Центар Жупа. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 3313 м2, 
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. 42-9115/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5244. 
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 и 
130/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе                                            

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА 
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР ПОНИКВА КО 
ПОЛАКИ И КО ЈАСТРЕБНИК ОПШТИНА КОЧАНИ 

 
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 спортско-рекреативен центар Пониква КО Пола-
ки и КО Јастребник, општина  Кочани.                                                            

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 91671м2,  
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. 42-9118/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5245. 
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 и 130/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
11.11.2014 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 ИЗГРАДБА НА ПОТИСЕН 
ЦЕВКОВОД ЗА ТИРЗ СТРУГА КО МИСЛЕШЕВО  

ВОН ГР ОПШТИНА СТРУГА 
 

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 изградба на потисен 
цевковод за ТИРЗ Струга КО Мислешево вон гр, оп-
штина Струга. 
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Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 12м2,  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. 42-9120/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5246. 
Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-
ни („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 11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА-
ТА УСТАНОВА - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „ГРИГОР  

ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за култура му престанува користењето на 
движните ствари - сценска, светлосна и тонска опрема 
и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Националната ус-
танова - Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа - Центар за култура 
„Григор Прличев“ - Охрид 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 де-

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

 
Бр. 42-9141/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5247. 
Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-
ни („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 11.11.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ДРАМСКИ ТЕАТАР - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терство за култура му престанува користењето на 
движните ствари - сценска, светлосна и тонска опрема 
и тоа: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Националната ус-
танова Драмски театар - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Драмски театар - 
Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-9141/2 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5248. 
Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-
ни („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 11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА НАРОДЕН ТЕАТАР - БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терство за култура му престанува користењето на 
движните ствари - сценска, светлосна и тонска опрема 
и тоа: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Националната ус-
танова Народен театар - Битола. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Народен театар - Би-
тола со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-9141/3 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5249. 
Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-
ни („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 11.11.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АЦО 

ШОПОВ“ - ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за култура му престанува користењето на 
движните ствари - сценска, светлосна и тонска опрема 
и тоа: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Националната ус-
танова - Центар за култура „Ацо Шопов“ - Штип. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа - Центар за култура 
„Ацо Шопов“ - Штип со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-9141/4 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5250. 
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) и член 95 од Законот за социјална-
та заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014 и 
116/2014), Владата  на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 11.11.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРЕДЛАГАЊЕ НА ПРОШИРУВАЊЕ НА ДЕЈ-
НОСТА НА ЈАВНАТА УСТАНОВА  ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ ДЕЦА СО ВОСПИТНО - СОЦИЈАЛНИ  

ПРОБЛЕМИ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

предлагање на проширување на дејноста на Јавната ус-
танова за згрижување деца со воспитно - социјални 
проблеми - Скопје, бр.02-3040/2 донесена од Управни-
от одбор на Јавната установа за згрижување деца со 
воспитно - социјални проблеми – Скопје, на седницата 
одржана на 16.10.2014 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9181/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________  

5251. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14) и член 8 став 
(6) од Законот за технолошки индустриски развојни зо-
ни („Службен весник на Република Македонија”, бр. 
14/07, 103/08, 130/08, 139/09 156/10, 127/12, 41/14 и 
160/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШ-
КО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА КИЧЕВО  

И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 

градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Кичево и висината на закупнината за за-
купопримачот  Друштво за производство и трговија Ки 
Сејфти Системс Македонија ДООЕЛ Скопје со седиш-
те во Град Скопје. 

 
Член 2 

Градежното земјиште кое се дава во долготраен за-
куп претставува дел од КП 25/1, 26/1, 27, 28, 29/1, 299 и 
1532/2, со површина од 42 154 м2, според Имотниот 
лист бр. 962 за КО Србјани и Геодетскиот Елаборат за 
геодетски работи за посебни намени за нумерички по-
датоци бр.1616/241 од 10.09.2014 година, сопственост 
на Република Македонија и претставува градежно зем-
јиште, според Извод од Урбанистичкиот план издаден 
од Република Македонија, Општина Кичево, под бр. 
09-14/516 од 18.08.2014 година, врз основа на Урбанис-
тички проект за ТИРЗ Кичево, бр. Х7509 од 2010 го-
дина, одобрен по извршена ревизија од Комисијата при 
Министерството за транспорт и врски под бр.16-2244/7 
од 23.08.2010 година („Градежното земјиште“). 

 
Член 3 

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се 
дава во долготраен закуп за временски период во трае-
ње од деведесет и пет (95) години, сметано од денот на 
склучување на Договорот за долготраен закуп на гра-
дежно земјиште. 

Член 4 
Висината на закупнината за градежното земјиште 

од член 2 на оваа одлука изнесува:  
- во првите пет години, закупнината изнесува 0,1 

евро годишно за метар квадратен во денарска про-
тиввредност според средниот курс од Народна банка на 
Република Македонија на денот на исплата, односно 
4.215,4  евра за една година, одредено како фиксен из-
нос.  

- по истекот на првите пет години, закупнината ќе 
се одредува за секоја година посебно, десет дена пред 
датумот на склучување на Договорот за долготраен за-
куп на градежното земјиште и ќе се пресметува како 
0,1 евро годишно за квадратен метар, прилагодена за 
официјалната стапка на инфлација во Република Маке-
донија за претходната година, но не повеќе од 15% на 
годишно ниво, која ќе биде максималната стапка на 
зголемување. 

Во рок од 60 дена од денот на склучувањето на До-
говорот за долготраен закуп на градежно земјиште, за-
купопримачот доставува доказ за уплатен износ на 
сметката на Буџетот на Република Македонија во виси-
на од 21.077 евра во денарска противвредност според 
средниот курс од Народна банка на Република Македо-
нија на датумот на уплата, кој износ претставува закуп-
нина за првите пет години, за што закуподавачот прет-
ходно го известува закупопримачот. 

По истекот на првите пет години, сметано од дату-
мот на склучување на Договорот за долготраен закуп 
на градежно земјиште закупнината за долготраен закуп 
на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се 
плаќа за секоја година однапред, најдоцна на истиот 
датум на кој е склучен Договорот за долготраен закуп 
на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Ре-
публика Македонија, за што закуподавачот претходно 
го известува закупопримачот.  

 
Член 5 

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

 
Бр. 42-9188/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________  

5252. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижностите сопстве-
ност на Република Македонија и тоа премер на инфрас-
труктурен објект – пристаниште, кој се наоѓа на КП бр. 
16566, во КО Охрид 3, општина 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. 42-9204/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5253. 
Врз основа на член 29 став 1 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 11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР 
– ДЕЛОВНА ЗГРАДА ВО ТЕТОВО 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на недвижна ствар, соп-
ственост на Република Македонија, корисник Минис-
терство за финансии, на ул.„Илинденска“ во Тетово, 
КП бр.13371, дел 0, број на зграда 1, намена деловна 
зграда вон стопанство, влез 1, кат 1, број 63, со пов-
ршина од 20 м2, запишана во Имотен лист бр.30480 за 
КО Тетово 3. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижната ствар од член 1 на оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, со проценета вредност по метар квадратен во 
износ од 53.582,00 денари, утврдена согласно Процен-
ката од Бирото за судски вештачења кое ја процени 
вкупната вредност на објектот на износ од 1.071.638,50 
денари. 

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува проценетата вредност по метар квадратен 
на недвижноста, намалена за 30% и истата изнесува 
37.509,00 денари за метар квадратен. 

 
Член 3 

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 
1 од оваа одлука да се даде под следните услови: 

- недвижната ствар која е предмет на продажба од 
член 1 од оваа одлука; 

- почетната цена по метар квадратен за недвижната 
ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа од-
лука; 

- пријавата за учество во електронското јавно над-
давање пополнета и потпишана лично од подносите-
лот, со наведени генералии на понудувачот и изјава де-
ка најповолниот понудувач понудената цена ќе ја пла-
ти во рок од 15 дена, согласно условите од објавата, се 
доставува до Министерството за финансии во рок од 10 
дена од денот на објавување на објавата; 

- време на започнување и времетраење на јавното 
наддавање; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 
страна на Комисија за располагање со недвижни и 
движни ствари сопственост на Република Македонија – 
корисник Министерство за финансии; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и 
правни лица; 

- паричниот депозит за учество на јавното наддава-
ње изнесува 5% од почетната цена на недвижната 
ствар, односно 37.507,00 денари, со уплата на сметка 
на Буџетот на Република Македонија; 

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на писменото известување за избор е 
должен да уплати средства согласно постигната крајна 
цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој 
рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се 
пристапи кон склучување на договор и ќе се спроведе 
нова постапка; 

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испра-
тени корисничко име и шифра за пристап на интернет 
страницата на која што ќе се изврши електронското 
јавно наддавање; 

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази 
наведени во објавата, нема да учествуваат на електрон-
ското јавно наддавање за што ќе бидат електронски из-
вестени; 

- потребен број на учесници на јавното наддавање – 
најмалку еден учесник; 

- минимален чекор на зголемување на вредноста по 
метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од 
почетната цена по метар квадратен за продажба на нед-
вижната ствар; 

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното над-
давање; 

- рок за уплата на средствата од најповолната пону-
да изнесува 15 дена од денот на приемот на писменото 
известување за избор; 

- рок за враќање на уплатениот депозит за учество 
на јавното наддавање изнесува 15 дена од денот на од-
ржување на јавното наддавање; 

-  обврски за исплата на данокот на промет; 
- обврска за трошоците за солемнизација на догово-

рот; 
- учесниците имаат право на приговор само по од-

нос на постапката за јавно наддавање, во рок од 3 дена 
од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата 
која одлучува по приговорот со решение во рок од пет 
дена од приемот на приговорот; 

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-9210/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5254. 
Врз основa на член 11 точка 8 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИН-
ВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА НА ЈП ЗА ВОДОС-
НАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА" КИЧЕВО ЗА 2014  

ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување и дополнување на Инвестиционата 
програма на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Ки-
чево за 2014 година бр.02-2121/1-2/2, донесена од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата, одржана на 21.10.2014 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-9217/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5255. 

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-

ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-

ЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  

„СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 

ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево бр.02-

2121/1-5/1, донесена од Управниот одбор на ова јавно 

претпијатие, на седницата одржана на 21.10.2014 го-

дина. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-9219/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5256. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“, бр. 6/12 и 144/14), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛО-

ВИШТАТА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ МАКЕДОНСКИ 

БРОД, ПРИЛЕП, ДЕЛЧЕВО, КОЧАНИ И СТРУГА 

 

Член 1 

Со давањето на дивечот во ловиштата во Република 

Македонија на концесија на концесионер - правно лице 

се oбезбедувааат услови за: одгледување и заштита на 

дивечот; oдржување на нормална бројна состојба на 

дивечот според капацитетот на ловиштето; реинтро-

дукција на основните ловностопански видови во ло-

виштето заради побрзо постигнување на капацитетот 

на ловиштето доколку има потреба; создавање на реми-

зи во ловиштето за размножување, заштита, прехрана и 

прихрана на дивечот под заштита; преземање на пре-

вентивни и други мерки за заштита на дивечот од бо-

лести; одржување на бројот на дивечот без заштита во 

обем кој не претставува опасност за дивечот под заш-

тита; отстранување на кучиња и мачки скитници; обез-

бедување на храна, мир и вода за дивечот; одредување 

и спроведување на ловостој, привремена и трајна заб-

рана за ловење на одредени видови дивеч; подигање и 

одржување на ловно-технички објекти во ловиштето; 

вршење на лов со расни кучиња (педигрирани); корис-

тење на соодветни средства за ловење и чување на ди-

вечот во ловиштето. 

Член 2 

Основна цел на давањето на дивечот во ловиштата 

на концесија е планско стопанисување односно одгле-

дување, заштита и користење на дивечот во Република 

Македонија. 

 

Член 3 

Предмет на концесија е давање на дивечот во ло-

виштата на користење со концесија на дел од  ловишта-

та востановени со Одлуката за востановување на ло-

вишта на територијата на Република Македонија и тоа: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 4 

Постапката за доделување на концесија на дивечот 

ќе биде спроведена во рок до 150 дена од денот на фор-

мирање на Комисијата за спроведување на постапка за 

доделување на дивечот во ловиштата на користење по 

пат на концесија. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на дивечот во ловиштата, Владата на Ре-

публика Македонија на предлог на министерот за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство формира Ко-

мисија за спроведување на постапка за доделување на 

дивечот во ловиштата на користење по пат на концеси-

ја во рок од десет дена од влегувањето во сила на оваа 

одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот кој на предлог на министе-



 Стр. 14 - Бр. 169                                                                                    18 ноември 2014 
 

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставуваат за одобрување до Владата на Република 

Македонија.  
По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесии на дивечот во ловиштата, Коми-
сијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го 
објави јавниот повик согласно Законот за ловството и 
Законот за концесии и јавно приватно партнерство. 

 
Член 5 

Надоместокот за издавање на тендерската докумен-
тација изнесува 1.000,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-9316/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
5257. 

Врз основа на член 55 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 11.11. 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА 

ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДОЈРАН 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за транспорт и врски му престанува користење-
то на движните ствари и тоа:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се прене-

суваат во сопственост  на општина Дојран без надо-

мест.  

 

Член 3 

Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со градоначалникот на општина Дојран со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 

на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија.“ 

 

Бр. 42-9355/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5258. 

Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011, 

11/2012, 171/2012 и 187/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2014 го-

дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ  ЗА 

ПИПЕРКИ ОД РОДОТ CAPSICUM ИЛИ ОД РОДОТ 

PIMENTA: - СЛАТКИ ПИПЕРКИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се пропишува мерка за  укинување 

на увозните давачки – царинска стапка и посебна да-

вачка  при увозот на пиперки од родот Capsicum или од 

родот Pimenta: - слатки пиперки, тарифна ознака  0709 

60 10 00  за квота во количина од 2.000 тони.  

 

Член 2 

Распределбата на квотата  на пиперки од родот 

Capsicum или од родот Pimenta: - слатки пиперки од 

членот 1 на оваа одлука ќе се врши по принципот “прв 

дојден, прв корисник” ( first come – first served).  Коли-

чината која може да ја увезе еден корисник изнесува 

најмногу 500 тони. 

 

Член 3 

Барањето за распределба на квотата за пиперки од 

родот Capsicum или од родот Pimenta: - слатки пиперки 

се поднесува  од страна на увозникот или неговиот зас-

тапник  во хартиен облик  во два примерока или во 

електронски облик преку информациониот систем за 

обработка на податоци во електронски облик и елек-

тронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки 

EXIM (во продолжение информационен систем), на 

Образец за барање за распределување на тарифни 

квоти, даден во прилог кој  е составен дел на оваа од-

лука. 
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Барањето од став 1 на овој член се поднесува, а до-

колку е во хартиена форма  и се предава до  една од 

следниве Царински испостави:  

- Царинска испостава Скопје 1; 

- Царинска испостава Скопје 2; 

- Царинска испостава Скопје 3; 

- Царинска испостава  Скопје  4; 

- Царинска испостава Куманово; 

- Царинска испостава Гевгелија; 

- Царинска испостава Струмица; 

- Царинска испостава Битола; 

- Царинска испостава Штип; 

- Царинска испостава Велес; 

- Царинска испостава  Деве Баир; 

- Царинска испостава   Ново Село; 

- Царинска испостава Блаце; 

- Царинска испостава   Ќафасан; 

- Царинска испостава   Табановце; 

- Царинска испостава   Меџитлија;  

- Царинска испостава Струга; и 

- Царинска испостава Делчево. 

Барањето од став 1 на овој член се поднесува за пи-

перки од родот Capsicum или од родот Pimenta: - слат-

ки пиперки ставено на увид за секоја поединечна ца-

ринска декларација.  

Царинската испостава кај која е поднесено барање-

то за распределба на тарифна квота во електронски об-

лик, веднаш по внесувањето на регистарскиот број на 

декларацијата на увоз на царинење во образецот го 

препраќа барањето преку информациониот систем до  

Царинската управа.  

Царинската испостава кај  која е поднесено, однос-

но предадено барање за распределба на тарифна квота 

во хартиен облик, барањето го внесува во електронски 

облик на Образец и веднаш по внесувањето на регис-

тарскиот број на декларацијата за увозно царинење во 

Образецот го препраќа барањето преку информациони-

от систем до Царинската управа. 

Ќе се смета дека барањето од став 1 на овој член е 

прифатено од страна на царинските органи кога по 

електронското доставување до Царинската управа, Ца-

ринската испостава ќе се добие автоматски генерирано 

известување дека барањето е евидентирано во инфор-

мациониот систем. 

 

Член 4 

Приемот на барањето од член 3 на оваа одлука во 

Царинската управа се врши  непрекинато. 

Прифаќањето на  барањето од член 3 на оваа одлу-

ка во Царинската управа се врши по ред што одговара 

на редот на нивното добивање ( датум).  

Обработувањето на барањето од член 3 на оваа од-

лука во Царинската управа се врши секој  работен ден 

(од понеделник до петок) до 15 часот истиот работен 

ден. 

Член 5 

Царинската управа по обработката на поднесените 

барања во 15 часот врши распределба на квотата за пи-

перки од родот Capsicum или од родот Pimenta: - слат-

ки пиперки.  

Сите поднесени барања во текот на еден календар-

ски ден подеднакво конкурираат за распределба на 

преостанатата квота.  

Ако вкупната количина на пиперки од родот 

Capsicum или од родот Pimenta: - слатки пиперки од 

барањата по поединечен  ден ја надминува преостана-

тата квота  на пиперки од родот Capsicum или од родот 

Pimenta: - слатки пиперки, распределбата на квотата се 

врши во сразмерни делови за секое поединечно барање 

во зависност од количината која што била барана.  

 

Член 6 

Распределената  квота за пиперки од родот 

Capsicum или од родот Pimenta: - слатки пиперки, Ца-

ринската управа ја потврдува преку информациониот 

систем односно на образецот од барањето поднесено 

во согласност со член 3 од оваа одлука.  

По извршената распределба на тарифните квоти, 

преку информациониот систем се изготвуваат извеш-

таи за сите царински испостави кои имаат доставено 

барања за распределување на тарифни квоти. Дневните 

извештаи за добиени потврди за распределени или де-

лумно одбиени тарифни квоти преку информациониот 

систем се изготвуваат по завршување на распределбата 

и се достапни на царинските испостави.  

 

Член 7 

Пиперките од родот Capsicum или од родот 

Pimenta: - слатки пиперки од член 1 на оваа одлука ќе 

се увезуваат заклучно со 31.12.2014 година. 

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-9548/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5259. 
Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011, 
11/2012 и 171/2012), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 11.11.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА 
ДОМАТНО ПИРЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пропишува мерка за намалување 
на увозните давачки-царинската стапка при увозот на 
доматно пире, тарифна ознака 2002 90 91 00 од 50% на 
25% за квота во количина од 500 тони. 

 
Член 2 

Распределбата на квотата за доматно пире од чле-
нот 1 на оваа одлука ќе се врши по принципот „прв дој-
ден, прв корисник” ( first come – first served).  Количи-
ната која може да ја увезе еден корисник изнесува нај-
многу 125 тони. 

 
Член 3 

Барањето за распределба на квотата за доматно пи-
ре се поднесува  од страна на увозникот или неговиот 
застапник  во хартиен облик  во два примерока или во 
електронски облик преку информациониот систем за 
обработка на податоци во електронски облик и елек-
тронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки 
EXIM (во продолжение информационен систем), на 
Образец за барање за распределување на тарифни кво-
ти даден во прилог кој  е составен дел на оваа одлука.     

Барањето од став 1 на овој член се поднесува, а до-
колку е во хартиена форма  и се предава до  една од 
следниве Царински испостави:  

- Царинска испостава Скопје 1; 
- Царинска испостава Скопје 2; 
- Царинска испостава Скопје 3; 
- Царинска испостава  Скопје  4; 
- Царинска испостава Куманово; 
- Царинска испостава Гевгелија; 
- Царинска испостава Струмица; 
- Царинска испостава Битола; 
- Царинска испостава Штип; 
- Царинска испостава Велес; 
- Царинска испостава  Деве Баир; 
- Царинска Испостава   Ново Село; 
- Царинска испостава Блаце; 
- Царинска испостава   Ќафасан; 
- Царинска испостава   Табановце; 
- Царинска испостава   Меџитлија; 
- Царинска испостава Струга и 
- Царинска испостава Делчево. 
Барањето од став 1 на овој член се поднесува за до-

матно пире ставено на увид за секоја поединечна ца-
ринска декларација.  

Царинската испостава кај  која е поднесено барање 
за распределба на  тарифна квота во електронски облик  
веднаш  по внесувањeто на регистерскиот број на дек-

ларацијата за увозно царинење во Образецот го преп-
раќа барањето преку информациониот систем до  Ца-
ринската управа.  

Царинската испостава кај  која е поднесено, однос-
но предадено барање за распределба на  тарифна квота 
во хартиен облик, барањето го внесува во електронски 
облик на Образец и веднаш по внесувањето на регис-
терскиот број на декларацијата за увозно царинење во 
Образецот го препраќа барањето преку информациони-
от систем до Царинската управа. 

Ќе се смета дека барањето од став 1 на овој член е 
прифатено од страна на царинските органи кога по 
електронското доставување до Царинската управа, ца-
ринската испостава ќе добие автоматски генерирано 
известување дека барањето е евидентирано во инфор-
мациониот систем.   

 
Член 4 

Приемот на барањето од член 3 на оваа одлука во 
Царинската управа се врши  непрекинато. 

Прифаќањето на  барањето од член 3 на оваа одлу-
ка во царинската управа се врши по ред што одговара 
на редот на нивното добивање ( датум).  

Обработувањето на барањето од член 3 на оваа од-
лука во Царинската управа се врши секој  работен ден ( 
од понеделник до петок) до 15 часот истиот работен 
ден. 

 
Член 5 

Царинската управа по обработката на поднесените 
барања во 15 часот врши распределба на квотата за до-
матно пире.  

Сите поднесени барања во текот на еден календар-
ски ден подеднакво конкурираат за распределба на 
преостанатата квота.  

Ако вкупната количина на доматно пире од барања-
та по поединечен  ден ја надминува преостанатата кво-
та  на доматно пире  распределбата на квотата се врши 
во сразмерни делови за секое поединечно барање во за-
висност од количината која што била барана.  

 
Член 6 

Распределената  квота за доматно пире, Царинската 
управа ја потврдува преку информациониот систем, од-
носно  на образецот од барањето поднесено во соглас-
ност со член 3 од оваа одлука.  

По извршената распределба на тарифните квоти, 
преку информациониот систем се изготвуваат извеш-
таи за сите царински испостави кои имаат доставено 
барања за распределување на тарифни квоти. Дневните 
извештаи за добиени потврди за распределени или де-
лумно одбиени тарифни квоти преку информациониот 
систем се изготвуваат по завршување на распределбата 
и се достапни на царинските испостави.  

 
Член 7 

Доматното пире од член 1 на оваа одлука ќе се уве-
зува заклучно со 30.6.2015 година. 

 
Член 8 

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

 
Бр. 42-9548/2 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5260. 

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

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13) 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште 

сопственост на Република Македонија кое претставува: 

- Градежна парцела 1, составена од дел од КП број 

208, дел од КП 219, дел од КП 247, дел од КП 245, дел 

од КП 244 и дел од КП 243, сите КО Пакошево, еви-

дентирани во Имотен лист број 222 и дел од КП 352/2, 

КО Пакошево, евидентирана во Имотен лист број 41, 

со вкупна површина од 157267м2. 

Врз основа на согласноста број 44-9980/2, од 

11.11.2014 година на Министерството за култура со ко-

ја се откажала од потребата за изградба на градби од ја-

вен интерес утврдени со закон. 

 

Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе Министерството за 

транспорт и врски согласно член 46, став (7) од Зако-

нот за градежно земјиште („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 

137/13 и 163/13). 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавување во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9569/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5261. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за земање и 

пресадување на делови од човечкото тело заради леку-

вање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

47/2011, 136/2011, 91/2013, 164/2013, 112/2014 и 

144/2014) Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-

МАТА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 

          

1. Во Програмата за трансплантација во Република 

Македонија за 2014 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 19/14 и 123/14), во делот: 

„МЕРКИ И АКТИВНОСТИ“, во ставот 3, по точката 6 

се додава нова точка 7, која гласи: 

„7. Обезбедување на средства за парична помош за 

реални погребни трошоци кои ќе се исплатат на семеј-

ството на умреното лице од кое се земени делови од 

човечкото тело заради лекување.“ 

 Во делот „ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И 

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА“,  во став 2, 

точката 5 се  менува  и гласи:  

„5. Финансиски средства за погребни трошоци кои 

ќе се исплатат на семејството на умреното лице од кое 

се земени делови од човечкото тело заради лекување.“ 

 Во табелата,  во делот „Активност“  петиот ред  се 

менува  и  гласи:„“                                                                                                                         

 

Финансиски сред-

ства за  погребни 

трошоци (6 кадавера 

по 50.000,00денари) 

Министерствo 

за здравство на 

Република Ма-

кедонија 

300.000,00 

  

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-9088/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

5262. 

Врз основа на член 53-a став 3 и член 53-б став 2 од 

Законот за угостителската дејност („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 

141/12, 164/13, 187/13 и 166/14), министерот за еконо-

мија, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА 

ДОБИВАЊЕ НА ОЗНАКАТА ВО СЕЛСКИТЕ ДО-

МАЌИНСТВА ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ, КАКО 

И  ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА  

ОЗНАКАТА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и поблис-

ките критериуми за добивање на ознаката во селските 

домаќинства во руралните средини, како и  формата и 

содржината на образецот на ознаката. 

 

Член 2 

Селските домаќинства претставуваат функционална 

единица на една семејна фарма (во натамошниот текст 

– објект), каде што на гостите во зависност од видот, 

им се даваат угостителски услуги за подготовка и по-

служување на топли и ладни јадења, пијалoци и напив-

ки вообичаени за крајот во кој се наоѓа селското дома-

ќинство, главно од домашно производство, а најмногу 

за 50 лица истовремено, како и услуги на сместување и 

други услуги за туристичка потрошувачка. 

Под домашно производство се подразбираат: 
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- земјоделски производи произведени од страна на 

селските домаќинства кои даваат угостителски услуги и 

- земјоделско-прехранбени производи произведени 

во други селски домаќинства запишани во регистарот 

за земјоделци, од каде се купуваат производите од 

страна на селското домаќинство кое дава угостителски 

услуги. 

Под храна и пијалоци типични за регионот на едно 

селско домаќинство се смета сето она што е подготве-

но на традиционален начин и дадено како услуга на 

клиентот на самата локација (локална храна, пијалoци 

и напивки). 

 

Член 3 

Со ознака за рурални средини, на барање на селско-

то домакинство се означуваат: куќи, апартмани и соби 

за издавање. 

Куќата, апартманот или собите за издавање од став 

1 на овој член  претставуваат угостителски објекти во 

сопственост на селските домаќинства кои се издаваат 

на туристи. Тие треба да ги исполнуваат минимално 

техничките услови за давање услуги за сместување, а 

доколку се даваат услуги за исхрана треба да бидат ис-

полнети и условите за давање исхрана согласно пропи-

сите за безбедност на храната. 

Во руралните средини, категоризацијата на куќите, 

апартманите и собите за издавање се врши согласно 

Прилог 4 од Правилникот за услови за категоризација 

на објектите за вршење на угостителска дејност и сог-

ласно поблиските критериуми утврдени во членовите 4 

и 5 од овој правилник. 

 

Член 4 

Објектот на селското домаќинство треба да биде 

уреден и опремен во согласност со традицијата на кра-

јот во кој се ноаѓа истиот. Уредувањето и опремување-

то на објектот треба да обезбеди непречено и сигурно 

движење и престој на гостите и членовите на дома-

ќинството, непречен проток на стварите и соодветно 

чување на стоката, храната и пијалoкот.  

Внатрешното уредување на објектот треба да биде 

без оштетувања и знаци на дотраеност, а опремата и 

уредувањето во објектот не треба да бидат оштетени и 

треба да бидат во исправна и функционална состојба. 

Надворешниот изглед на објектот треба да биде без 

оштетувања и знаци на дотраеност, а околината треба 

да биде уредена.  

 

Член 5 

Во објектот на селското домаќинство - собите во 

куќите, становите за одмор и собите кои се издаваат на 

гости можат да бидат еднокреветни, двокреветни и по-

веќекреветни. 

Површината на собата треба да изнесува најмалку 7 

м2 за еднокреветна и 10 м2 за двокреветна соба, не 

сметајќи ги во тоа споредните простории како што се 

бања, ВЦ, претпростор и балкон. 

Површината на бањата со ВЦ-то треба да изнесува 

најмалку 2,5 м2, претпросторот со мијалник 1 м2, а 

дневниот престој со просторот за послужување и кујн-

скиот простор (доколку е организирана исхрана) 9 м2. 

Внатрешната височина во собите со равен кров и 

просечната висина на собите со кос кров од подот до 

таванот треба да изнесува најмалку 2,4 метри. 

Селското домаќинство кое на гостите им дава услу-

га за исхрана, алкохолни и безалкохолни пијалоци (по-

јадок, полупансион, пансион, останати топли и ладни 

јадења), треба во близина на објектот да има угостител-

ски содржини кои одговараат на капацитетот, опреме-

ни и уредени на соодветен начин за подготовка и кон-

зумирање на храната согласно овој правилник. 

Селското домаќинство може на отворен простор 

или во просторија, односно затворен простор да под-

готвува храна на традиционален начин (ражен, скара, 

сач, фурна, котел и сл.). 

Селското домаќинство кое послужува храна и пија-

лоци во задолжителните угостителски содржини (рес-

торан, тераса) може истите да ги послужува и надвор 

од тие содржини во традиционални објекти во состав 

на селското домаќинство или во уреден простор во ру-

ралното опкружување надвор од селското дома-

ќинство.  

Доставата на храна и пијалоци и приборот за послу-

жување, како и послужувањето надвор од селското до-

маќинство треба да биде во соодветни посатки.  

Во просторијата за послужување на гости каде има 

поставено маси, треба да биде обезбеден простор од 

најмалку 4 м2 за една маса со четири (4) столови. 

Во угостителските објекти во кои гостите покрај 

пулт или шанк се послужуваат со храна и пијалoци, 

треба да биде обезбеден простор од најмалку 0,8 м2 по 

еден гостин не сметајќи го просторот зафатен со опре-

мата  (пулт, шанк и слично). 

 

Член 6 

Ознаката за селските домакинства во руралните 

средини кои вршат угостителска дејност е сончоглед и 

се изработува на плочка во форма на правоаголник со 

димензии 30х21 см, на бела подлога и рамка со црна 

боја. 

Формата и содржината на ознаката за селско дома-

кинство во рурална средина  дадени се во Прилог кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 7 

Селските домакинства во руралните средини кои 

вршат угостителска дејност, на главниот влез во угос-

тителскиот објект треба на видно место да ја истакнат 

ознаката за селско домакинство во рурална средина, до 

ознаката  категоријата на угостителскиот објект и нази-

вот на објектот. 

   

Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 13-4291/8  

10 ноември 2014 година Министер за економија, 

Скопје Беким Незири, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

5263. 
Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финан-

сирање на политичките партии („Службен весник на 
РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 
23/13), министерот за правда, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРА-
ЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО 
ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ 

ПАРТИИ 
 
Запирањето на исплата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-
нија на политичките партии во Одлуката број 11-3335/1 
од 9 октомври 2014 година престанува да важи за поли-
тичките партии: 

1. МБ: 5168029 – ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА  (не се доставени: извештај од регистар на 
примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 
став 3 и годишен финансиски извештај / член 27); 

2. МБ: 4246730 – СТРАНКА НА ДЕМОКРАТСКА 
АКЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА (не е доставен извештај 
од регистар на примени донации / член 25);; 

3. МБ: 5867720 – ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РО-
МИТЕ (не е доставен извештај од регистар на примени 
донации / член 25); 

4. МБ: 4167953 – ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА 
ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА (не се доставени: из-
вештај од регистар на примени донации / член 25  и го-
дишен финансиски извештај / член 27); 

5. МБ: 4211251 – ВМРО – ДЕМОКРАТСКА ПАР-
ТИЈА (не е доставена годишна сметка / член 26 став 3); 

6. МБ: 6084974 – ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА 
НА РОМИТЕ (не е доставен извештај од регистар на 
примени донации / член 25); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 

„Службен весник на Република Македонија“ согласно 
член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-
тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13). 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 

средствата на политичките партии за редовно годишно 
финансирање од Буџетот на Република Македонија об-
јавена во “ Службен весник на Република Македонија” 
број 153/2014  од 20.10.2014 година, Државниот завод 
за ревизија достави барање за запирање на забраната на 
исплатата на средствата за редовно годишно финанси-
рање на политичките партии кои ги исполниле об-
врските за финансиско известување за 2013 година 
број 36-649/4 од 6.11.2014 година. 

Државниот завод за ревизија достави известување 
дека политичките партии ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТ-
СКА ПАРТИЈА, СТРАНКА НА ДЕМОКРАТСКА АК-
ЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ 
НА РОМИТЕ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУР-
ЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ,  ВМРО – ДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА и ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РО-
МИТЕ, ги исполниле целосно своите обврски за фи-
нансиско известување за 2013 година. 

Со оглед дека наведените политички партии ги ис-
полниле условите за запирање на забраната за исплата 
на средствата на политичките партии за редовно го-
дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-
нија , па согласно член 27–б став 3 од Законот за фи-
нансирање на политичките партии („Службен весник 
на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 
23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.  
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ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политички-
те партии можат да поведат управен спор пред Управ-
ниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на 
истата во „Службен весник на Република Македонија”. 

   
Бр. 11-3335/8  

12 ноември 2014 година Министер за правда, 
Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 

_________ 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
5264. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА  
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 
Република Македонија на кованата пара за колекцио-
нерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име 
„Риби“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7 000 
(седумилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 
цели „Риби“, изработени од сребро Ag925, со тежина 
на среброто од 21,00 г, чистота на среброто од 19,43 г, 
во овална форма со димензии 35 х 45 мм, полирани со 
24-каратна златна меѓуоснова и вметнато тркалезно 
стакленце со димензии 18,4 х 6,1 мм. 

3.  Кованата пара за колекционерски цели од точка 
1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-
нака, белези): 

- на аверсот е прикажана украсна композиција што 
претставува симбол на времето, врз основа на Сонцето, 
Месечината и ѕвездите коишто го опкружуваат песоч-
ниот часовник. Сонцето е насликано со злато на вмет-
нато сино тркалезно кобалтно стакленце (низ целото 
стакленце). На горниот дел од кованата пара е прика-
жан грбот на Република Македонија. По должината на 
периметарот, на двете страни, се прикажани симболите 
на осумте планети од Сончевиот систем коишто покрај 
Сонцето и Месечината влијаат на хороскопските знаци 
(Меркур, Венера, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун 
и Плутон). Исто така, по должината на периметарот се 
прикажани натписите: „Република Македонија“ и „10 
денари“ на македонски јазик, како и годината на изда-
вање „2015“ и  ознаката „Ag925“. 

- на левата страна на реверсот е прикажана слика на 
двете риби коишто пливаат во спротивна насока. На 
десната страна е претставен украс составен од водни 
лилјани коишто го опкружуваат вметнатото кобалтно 
стакленце на коешто е насликано соѕвездието на хоро-
скопскиот знак Риби.  

На долниот дел, по должината на периметарот, е 
претставено името на хороскопскиот знак Риби на ла-
тински јазик и симболот на хороскопскиот знак Риби 
отпечатен на лист од воден лилјан.  

Одредени елементи на релјефот (вклучувајќи ги 
перките и крлушките, симболот на Риби и центарот на 
цветот) се насликани со злато. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 
продава кованите пари за колекционерски цели на те-
риторијата на Република Македонија претставува збир 
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 
производството и пакувањето), промоцијата, продаж-
бата, дистрибуцијата и провизијата.  

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-
личината на кованата парa за колекционерски цели ко-
јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-
риторијата на Република Македонија и на територијата 
на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
О бр. 02-15/XI-1/2014 Гувернер и претседавач 
14 ноември 2014 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 
 Димитар Богов, с.р. 

________ 
 

АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР  
НА НЕДВИЖНОСТИ 

5265. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Црничани, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти Гевгелија. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Црничани, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Црничани. 

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

 
Бр. 09-19108/1  

28 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5266. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Мало Мраморани, која е во 
надлежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности  Прилеп. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Мало Мраморани, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина  Мало Мраморани. 

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

 
Бр. 09-19109/1  

28 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5267. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Другово, која е во надлежност 
на одржување на  Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Другово, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Другово. 

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

 
Бр. 09-19110/1  

28 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5268. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Карбуница, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделение за катастар на нед-
вижности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Карбуница, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Карбуница. 

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

 
Бр. 09-19111/1  

28 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

5269. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Амзабегово-Вон-град, која е во 
надлежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности  Свети Николе. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Амзабегово-Вон-град, престануваат да 
важат аналогните катастарски планови за катастарска-
та општина  Амзабегово-Вон-град. 

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

 
Бр. 09-19112/1  

28 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5270. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Дурачка Река, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Крива Паланка. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Дурачка Река, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Дурачка Река. 

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

 
Бр. 09-19113/1  

28 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5271. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Беловодица, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Прилеп. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Беловодица, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Беловодица. 

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

 
Бр. 09-19114/1  

28 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5272. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Пешталево, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Пешталево, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Пешталево. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Бр. 09-19115/1  

28 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5273. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина  Кокре, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Кокре, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Кокре. 

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

 
Бр. 09-19116/1  

28 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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