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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
940. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МЕРМЕРИЗИРАН 
ВАРОВНИК НА ДПТУ �СУВАФИКС�, С.ПОРОЈ, ТЕ-
ТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ �КАРАТАШ� С.ДОЛНА  

БАЊИЦА - ГОСТИВАР 
 
1. На ДПТУ �СУВАФИКС�, с.Порој, Тетово, се да-

ва концесија за експлоатација на минералната суровина 
- мермеризиран варовник на локалитетот �Караташ� 
с.Долна Бањица - Гостивар, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелава и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА КООРДИНАТА 

 - Х - Y 
Т-1 4.624.000,00 7.492.000,00 
Т-2 4.624.200,00 7.492.000,00 
Т-3 4.624.475,00 7.492.100,00 
Т-4 4.624.475,00 7.491.740,00 
Т-5 4.624.200,00 7.491.800,00 
Т-6 4.624.200,00 7.491.520,00 
Т-7 4.624.000,00 7.491.580,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,16 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината и надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 22/03). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

5. За површина од точка 1 на оваа одлука ЈП �Маке-
донски шуми� треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено ДГПТ �Гурина Компани� 
с.Арачиново, треба да изврши пошумување на соодвет-
на површина која ќе ја определи ЈП �Македонски шу-
ми�. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
      Бр.19-2968/1                        Претседател на Владата 
1 август 2005 година              на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

941. 
Врз основа на член 15, став 3 од Законот за Фондот 

за осигурување на депозити (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 63/00, 29/02, 43/02 и 49/03), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 1.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ  

СКОПЈЕ ЗА 2005 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија го потврдува 

Финансискиот план на Фондот за осигурување на депо-
зити Скопје за 2005 година, усвоен од Управниот од-
бор на овој фонд со Одлука бр. 02-239/1 од 30.06.2005 
година, на седницата, одржана на 30.06.2005 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 
 
      Бр.19-2632/2                        Претседател на Владата 
1 август 2005 година              на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
942. 
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 и 55/05) и член 4, 
став 1 и член 20, став 1 од Законот за користење и рас-
полагање со стварите на државните органи (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 8/05),  Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
1.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 
престанува правото на користење на недвижниот имот 
- административен објект, сопственост на Република 
Македонија, кој се наоѓа на ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 61 - 
Скопје, евидентиран на К.П.бр.9819, КО Центар 1, 
Скопје. 

 
Член 2 

Недвижниот имот - административен објект, опи-
шан во членот 1 на оваа одлука, се дава на користење 
на Министерството за култура, без надомест. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижниот имот опишан во 
членот 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегаш-
ниот корисник Министерството за одбрана и Мини-
стерството за култура. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 
 
       Бр.19-3070/1                       Претседател на Владата 
1 август 2005 година              на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 
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943. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 1.08.2005 го-
дин , донесе а 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСЕАНС ЛИСТА НА НО-
СИТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ ФУНКЦИИ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на Пресеанс листа на 
носителите на јавни функции во Република Македони-
ја (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
90/04), во член 2, по точката 4, се додава нова точка 5 
која гласи: �Поранешни претседатели на Република 
Македонија�. 
Точките 5, 6, 7 и 8 стануваат точки 6, 7, 8 и 9. 
Точката 9 се брише. 
Точката 34 се менува и гласи: �Директори на Аген-

ции и Заводи именувани од страна на Собранието на 
Република Македонија�. 
Точката 35 се менува и гласи: �Директори на Аген-

ции и Заводи именувани од страна на Владата на Ре-
публика Македонија�. 
По точката 36 се додава нова точка 37 која гласи: 

�Генерални секретари на органите каде истите се име-
нуваат�. 
Точката 37, станува точка 38. 
 

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
       Бр.19-2994/1                       Претседател на Владата 
1 август 2005 година              на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
944. 
Врз основа на член 4 од Законот за користење и распо-

лагање со стварите на државните органи (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 8/05) и член 36, став 3 
од Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 
55/05), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 јули 2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ И 
ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ  

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  
Член 1 

Со оваа одлука, се утврдува престанување правото 
на користење на недвижен имот и давање на користење 
недвижен имот, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Престанува правото на користење на недвижен 
имот, сопственост на Република Македонија на: 

1. Министерството за образование и наука - Управа 
за развој и унапредување на образованието на јазиците 
на припадниците на заедниците и Одделението за нау-
ка, на работните простории на Булевар �Илинден� бб, 
објект - �Влада на Република Македонија� кула 7, II и 
IV кат, во вкупна површина од 843,34 м2. 

 
Член 3 

Се доделува правото на користење на недвижен 
имот, сопственост на Република Македонија на: 

1. Министерството за образование и наука на де-
ловните простории во станбено деловниот комплекс Б1 
на улица �Бихачка� бр. 3 во Скопје, ламела 3, заведени 

во Имотен лист бр. 3065, КП 107, КО Кисела Вода 1, 
парцела 107, влез 3, кат 1, со површина од 443 м2, влез 
3, кат 1, со површина од 38 м2, влез III, кат 2, со повр-
шина од 443 м2 и влез 3, кат 2 со површина од 38 м2. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 
 
       Бр.19-3069/1                       Претседател на Владата 
21 јули 2005 година                на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
945. 
Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавни-

те претпријатија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр.38/96,  6/02 и 40/03) и член 36, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр.59/00, 12/03 и 
55/05),  Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПО-
СТАПКАТА ЗА КУПУВАЊЕ НА ИМОТОТ НА НИП 
НОВА МАКЕДОНИЈА АД ВО СТЕЧАЈ И УПИШУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ И ПРА-
ВО О НА СТОПАНИСУВАЊЕ ВО ЈАВНИТЕ КНИГИ Т

 
Член 1 

Се дава согласност на Одлуката за регулирање на 
постапката за купување на имотот на НИП Нова Маке-
донија АД во стечај и упишување на правото на сопс-
твеност и правото на стопанисување во јавните книги 
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија бр. 02-7013/7 од 26.07.2005 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
 Бр. 19-2989/3                Претседател на Владата 

1 август 2005 година             на Република Македонија, 
      Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р.  

__________ 
946. 
Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавни-

те претпријатија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр.38/96,  6/02 и 40/03) и член 36, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр.59/00, 12/03 и 
55/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛО-
ВЕН  ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СО ЗАЕМ ОД АД ГТЦ 
 

Член 1 
Се дава согласност на Одлуката на Управниот од-

бор на Јавното претпријатие за стопанисување со стан-
бен и деловен простор на Република Македонија бр. 
02-7013/8 од 26.07.2005 година, за задолжување на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија со заем од АД 
ГТЦ, во износ од 94.000.000,00 денари. 
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Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се користат 

за изведување на предвидените градежни работи за до-
вршување на проектот Модернизација на граничниот 
премин �Табановце�. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
Бр. 19-3040/2                 Претседател на Владата 

1 август 2005 година             на Република Македонија, 
      Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р.  

__________ 
947. 
Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавни-

те претпријатија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр.38/96, 6/02 и 40/03) и член 36, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр.59/00, 12/03 и 
55/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛО-
ВЕН  ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

СО ЗАЕМ ОД АД ГТЦ 
 

Член 1 
Се дава согласност на Одлуката на Управниот од-

бор на Јавното претпријатие за стопанисување со стан-
бен и деловен простор на Република Македонија бр. 
02-7013/11 од 26.07.2005 година, за задолжување на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија со заем од 
АД ГТЦ, во износ од 21.723.325,00 денари. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се користат 
за изведување надградба на Полициската станица на 
ул. �Салвадор Аљенде� бр. 36 во Скопје. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
Бр. 19-2989/4     Претседател на Владата 

1 август 2005 година            на Република Македонија, 
      Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р.  

__________ 
948. 
Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавни-

те претпријатија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 38/96,  6/02 и 40/03) и член 36, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр.59/00, 12/03 и 
55/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛО-
ВЕН  ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СО ЗАЕМ ОД АД ГТЦ 
 

Член 1 
Се дава согласност на Одлуката на Управниот од-

бор на Јавното претпријатие за стопанисување со стан-
бен и деловен простор на Република Македонија бр. 

02-7013/9 од 26.07.2005 година, за задолжување на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија со заем од АД 
ГТЦ, во износ од 7.650.000,00 денари. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се користат 
за адаптација, реновирање и санација на објектот кој се 
наоѓа на ул. �Самоилова" бр. 10 (Уќумат) со вкупна по-
вршина од 312 м2. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
 
Бр. 19-2989/2                Претседател на Владата 

1 август 2005 година             на Република Македонија, 
      Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р.  

__________ 
949. 
Врз основа на член 20, а во врска со член 113-а од 

Законот за основното образование (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03 и 63/04)  и член 22, став 
1, точка 8 од Законот за локалната самоуправа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 5/02), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
1.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ПОД-
РАЧНИ УЧИЛИШТА ВО СОСТАВ НА ДРУГО 

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пренесуваат постојните подрачни 

училишта во состав на друго основно училиште. 
 

Член 2 
Постојните подрачни училишта продолжуваат со 

работа како подрачни училишта во состав на друго ос-
новно училиште и тоа: 

 
I. Општини 
1. ОПШТИНА АЕРОДРОМ 
- Постојното подрачно училиште во с. Долно Лиси-

че на ОУ �Кузман Шапкарев� с. Драчево � Општина 
Кисела Вода продолжува со работа во состав на ОУ 
�Гоце Делчев� с. Горно Лисиче � Општина Аеродром. 

 
2. ОПШТИНА БИТОЛА 
- Постојното подрачно училиште во с. Логоварди 

на ОУ �Славко Лумбарковски� с. Новаци � Општина 
Новаци продолжува со работа во состав на ОУ �Св.Ки-
рил и Методиј� � Битола � Општина Битола. 

 
3. ОПШТИНА БОСИЛОВО 
- Постојните подрачни училиште во с. Моноспитово и 

с.Бориево на ОУ �Маршал Тито� с. Муртино � Општина 
Струмица продолжуваат со работа во состав на ОУ 
�Св.Кирил и Методиј� с. Иловица � Општина Босилово. 

      
4. ОПШТИНА БОСИЛОВО 
- Постојните подрачни училишта во с. Сарај и с. Ге-

черлија на ОУ �Герас Цунев� с. Просениково � Општи-
на Струмица продолжуваат со работа во состав на ОУ 
�Гоце Делчев� с. Босилово � Општина Босилово. 

 
5. ОПШТИНА БОСИЛОВО 
- Постојните подрачни училишта во с. Дрвош и с.Пе-

тралинци на ОУ �Кирил и Методиј� с. Дабиље � Општина 
Струмица продолжуваат со работа во состав на ОУ �Гоце 
Делчев� с. Босилово � Општина Босилово. 
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6. ОПШТИНА БУТЕЛ 
- Постојното подрачно училиште во с. Визбегово на 

ОУ �Браќа Рамиз Хамид� � Шуто Оризари � Општина 
Шуто Оризари продолжува со работа во состав на ОУ 
�Св.Климент Охридски" Бутел � Општина Бутел. 

 
7. ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 
- Постојните подрачни училишта во с. Седларци и 

с.Едрениково на ОУ �Гоце Делчев� с. Вељуса � Оп-
штина Струмица продолжуваат со работа во состав на 
ОУ �Гоце Делчев� с. Василево � Општина Василево. 

 
8. ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 
- Постојните подрачни училишта во с.Чанаклија, 

Нова Маала, Доброшинци и с.Висока Маала на ОУ 
�Герас Цунев� с. Просениково � Општина Струмица 
продолжуваат со работа во состав на ОУ �Гоце Дел-
чев� с. Василево � Општина Василево. 

 
9. ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ 
- Постојното подрачно училиште во с. Врановци на 

ОУ �Фаик Коница� с. Дебреше � Општина Гостивар 
продолжува со работа во состав на ОУ �Чеде Филипов-
ски� с. Врапчиште � Општина Врапчиште. 

 
10. ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 
- Постојното подрачно училиште во с.Брњарци на 

ОУ �Ѓерѓ Кастриот Скендербеу� с. Арачиново � Оп-
штина Арачиново продолжува со работа во состав на 
ОУ �Крсте Мисирков� � Маџари � Општина Гази Баба. 

 
11. ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 
- Постојното подрачно училиште во с. Богородица 

на ОУ �Кирил и Методиј� с. Стојаково � Општина Бог-
данци продолжува со работа во состав на ОУ �Д-р Вла-
до Кантраџиев� � Гевгелија � Општина Гевгелија. 

 
12. ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО 
- Постојното подрачно училиште во с. Палиград на 

ОУ �Јордан Константинов Џинот� с. Количани � Општи-
на Студеничани продолжува со работа во состав на ОУ 
�Марко Цепенков� с. Зелениково � Општина Зелениково. 

 
13. ОПШТИНА КАРБИНЦИ 
- Постојните подрачни училишта во с. Крупиште и 

с. Долни Балван на ОУ �Тошо Арсов� � Штип � Оп-
штина Штип продолжуваат со работа во состав на ОУ 
�Страшо Пинџур� с. Карбинци � Општина Карбинци. 

 
14. ОПШТИНА КИЧЕВО 
- Постојното подрачно училиште во с. Мамудовци 

на ОУ �Милто Гура�" с. Стрелци � Општина Осломеј 
продолжува со работа во состав на ОУ �Санде Штер-
јовски� � Кичево � Општина Кичево. 

 
15.  ОПШТИНА КИЧЕВО 
- Постојното подрачно  училиште во с. Трапчин 

Дол на ОУ  �Фаик Коница� с. Грешница � Општина За-
јас продолжува со работа во состав на ОУ �Санде 
Штерјовски� � Кичево - Општина Кичево. 

 
16. ОПШТИНА КОНЧЕ 
- Постојното подрачно  училиште во с. Дедино на 

ОУ �Орце Николов� с. Ињево � Општина Радовиш  
продолжува со работа во состав на ОУ �Гоце Делчев� 
с. Конче - Општина Конче. 

17.  ОПШТИНА КОЧАНИ 
- Постојното подрачно  училиште во с.Грдовци на 

ОУ �Тошо Арсов" с.Зрновци � Општина Зрновци про-
должува со работа во состав на ОУ �Никола Карев" � 
Кочани - Општина Кочани. 

 
18.  ОПШТИНА КОЧАНИ 
- Постојното подрачно  училиште во с. Тркање на 

ОУ �Климент Охридски� с. Облешево � Општина Че-
шиново - Облешево продолжува со работа во состав на 
ОУ �Никола Карев� � Кочани - Општина Кочани. 

 
19. ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ 
- Постојното подрачно  училиште во с. Подвис на 

ОУ �Лирија� с. Житоше - Општина Долнени  продол-
жува со работа во состав на ОУ �Манчу Матак� с. Кри-
вогаштани - Општина Кривогаштани. 

 
20. ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ 
- Постојното подрачно  училиште во с. Славеј на 

ОУ �Страшо Пинџур� с. Мало Коњари - Општина При-
леп продолжува со работа во состав на ОУ �Манчу Ма-
так� с. Кривогаштани - Општина Кривогаштани. 

 
21. ОПШТИНА КРУШЕВО 
- Постојните подрачни  училишта во с. Борино, с. Саж-

дево, с. Норово и с. Белушино на ОУ �Лирија� с. Житоше � 
Општина Долнени продолжуваат со работа во состав на 
ОУ �Никола Карев� � Крушево - Општина Крушево. 

 
22.  ОПШТИНА ЛИПКОВО 
- Постојното подрачно  училиште во с. Опае на ОУ 

�Маршал Тито� с. Лопате � Општина Куманово про-
должува со работа во состав на ОУ �Фаик Коница�  с. 
Слупчане - Општина Липково. 

 
23.  ОПШТИНА ЛИПКОВО 
- Постојното подрачно  училиште во с. Никуштак 

на ОУ �Карпош� с. Умин Дол -Општина Куманово 
продолжува со работа во состав на ОУ �Култура� с. 
Матејче - Општина Липково. 

 
24.  ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША 
- Постојното подрачно  училиште во с. Дуф на ОУ 

�Злате Дамјановски� с. Вруток - Општина Гостивар 
продолжува со работа во состав на ОУ �Денче Дејанов-
ски� � Маврови Анови - Општина Маврово и Ростуша. 

 
 25.  ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
- Постојните подрачни  училишта во с. Цера 1 и с. 

Цера 2 на ОУ �Крсте Мисирков� с. Оризари � Општина 
Кочани продолжуваат со работа во состав на ОУ 
�Св.Кирил и Методиј� � Македонска Каменица - Оп-
штина Македонска Каменица. 

 
26.  ОПШТИНА МОГИЛА 
- Постојните подрачни  училишта во с.Могила, с.Гор-

на Чарлија и с.Радобор на ОУ �Кирил и Методиј� � Бито-
ла - Општина Битола продолжуваат со работа во состав на 
ОУ �Кочо Рацин� с.Ивањевци - Општина Могила. 

 
27.  ОПШТИНА МОГИЛА 
- Постојните подрачни  училишта во с.Дедебалци и 

с.Трап Будаково на ОУ �Славко Лумбарковски� с. Но-
ваци � Општина Новаци продолжуваат со работа во со-
став на ОУ �Браќа Миладиновци� с. Добрушево - Оп-
штина Могила. 
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28.  ОПШТИНА НОВАЦИ 
- Постојните подрачни  училишта во с. Бач, с. Герми-

јан и с.Живојно на ОУ �Крсте Мисирков� с. Бистрица - 
Општина Битола продолжуваат со работа во состав на ОУ 
�Славко Лумбарковски� с. Новаци - Општина Новаци. 

 
29. ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 
- Постојното подрачно  училиште во с. Бигор До-

ленци на ОУ �Кузман Јосифовски Питу� � Кичево � 
Општина Кичево  продолжува со работа во состав на 
ОУ �Мирче Ацев� с. Лисичани - Општина Пласница. 

 
30.  ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 
- Постојното подрачно  училиште во с. Горно Црнили-

ште на ОУ �Методи Митевски Брицо� с. Лозово � Оп-
штина Лозово продолжува со работа во состав на ОУ �Го-
це Делчев� � Свети Николе - Општина Свети Николе. 

 
31.  ОПШТИНА СТРУМИЦА 
- Постојното подрачно  училиште во с. Добрејци на 

ОУ �Гоце Делчев� с. Василево � Општина Василево  
продолжува со работа во состав на ОУ �Сандо Масев� 
� С румица - Општина Струмица. т

 
32.  ОПШТИНА СТРУМИЦА 
- Постојното подрачно  училиште во с. Габрово на 

ОУ �Григор Прличев� с. Колешино � Општина Ново 
Село продолжува со работа во состав на ОУ �Маршал 
Тито� с. Муртино - Општина Струмица. 

 
33.  ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ 
- Постојните подрачни  училишта во с. Цветово, с. 

Елово, с. Црн Врв и с. Малчиште на ОУ �Драга Стоја-
новска� с. Ракотинци � Општина Сопиште продолжу-
ваат со работа во состав на ОУ �Наим Фрашери� с. 
Студеничани - Општина Студеничани. 

 
34. ОПШТИНА ШТИП 
- Постојното подрачно  училиште во с. Почивало на 

ОУ �Страшо Пинџур� с. Карбинци � Општина Карбин-
ци продолжува со работа во состав на ОУ �Тошо Ар-
сов   � Штип - Општина Штип. �

 
Член 3 

Вработените од постојните подрачни училишта 
продолжуваат да работат во состав на  новите општин-
ски основни училишта од член 2 на оваа одлука.  
Опремата, инвентарот, архивата, наставните средс-

тва, документацијата и другите средства за работа од 
постојните подрачни училишта, новите општински ма-
тични основни училишта ги преземаат со состојба од 
пописот извршен на ден  31.12. 2004 година. 
По исклучок, ако има промени на средства од став 

2 на овој  член, примопредавањето ќе се изврши со со-
стојба на денот на примопредавањето. 

 
Член 4 

Правото на сопственост на објектите на подрачните 
училишта од член 2 на оваа одлука се пренесува на но-
вите општински матични основни училишта од член 2 
на оваа одлука. 
Ако за одделна недвижна ствар  нема соодветна до-

кументација  врз основа на која  може да се изврши  за-
пишување на правото  според став 1 на овој член, се 
постапува согласно Законот за користење и располага-
ње о стварите на државните органи. с

 
Член 5 

Оваа одлука е правен основ за запишување на пра-
вото на сопственост на недвижните ствари во катаста-
рот на недвижности, односно во катастарот на земји-
штето (јавна книга). 

                                                              
Член 6 

Примопредавањето на стварите од член 3 на оваа од-
лука ќе се изврши меѓу постојните и новите општински 
матични основни училишта од член 2 на оваа одлука. 

Член 7 
Статутите на основните училишта ќе се усогласат 

со оваа одлука во рок од 30 дена од  денот на  влегува-
њето во сила  на оваа одлука. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во  �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
Бр. 19-2908/1                 Претседател на Владата 

1 август 2005 година             на Република Македонија, 
    Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
950. 
Врз основа на член 57-б, став 2 од Законот за надво-

решно трговско работење (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.31/93, 41/93. 78/93, 59/96, 15/97, 
13/98, 13/99, 50/99, 47/01, 45/02 и 5/03), а во врска со 
член 65 од Законот за трговија (�Службен весник на 
Република Македонија" бр.16/04), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 07.07.2005 го-
дина, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ОД НАДОМЕСТОКОТ ШТО ГО ПЛАЌААТ ДЕ-
ЛОВНИТЕ  СУБЈЕКТИ  ПРИ  УВОЗ И  ИЗВОЗ   

НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ 
 

I 
Во Програмата за користење на средствата од надоме-

стокот, што го плаќаат деловните субјекти при увоз и из-
воз на производи, стоки и услуги (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр.36/03 и 31/04), во делот II.  Кори-
стење на средствата од надоместокот за подобрување на 
конкурентноста и извозот на производи и услуги и за уна-
предување на надворешно трговската размена на стоки  и 
услуги, точката 15 се менува и гласи: 

�Надоместување на трошоците на економските со-
ветници во дипломатско-конзуларните претставништва 
на Република Македонија во Москва, Белград и Рим и 
отворањето и функционирањето на Трговско-економ-
ското претставништво на Република Македонија  во 
Приштина. 
Трошоците ќе се надоместуваат согласно Правил-

никот за плати, додатоци на плата и надоместок на 
определени трошоци на државните службеници во 
дипломатско-конзуларните и други претставништва на 
Република Македонија во странство на Министерство-
то за надворешни работи.� 
По точка 15 се додава нова точка 16, која гласи: 
�16. Средствата од надоместокот што го плаќаат де-

ловните субјекти при увоз и извоз на производи, стоки 
и услуги ќе се остварат од приходи од царини на сме-
тката 100011554763113 Потпрограма D5 и ќе се кори-
ста  на следните ставки: т

 
Програма D5 

420 - Патни и дневни расходи 600.000,00 денари 
421 - Комунални услуги, 

греење, комуникација 3.420.000,00 денари 
423 - Ситен инвентар, алат и 

друг материјал 300.000,00 денари 
424 - Поправка и тековно 

одржување 500.000,00 денари 
425 - Договорни услуги 23.300.000,00 денари 
426- Други тековни расходи 9.410.000,00 денари 
462 - Субвенции за приватни 

претпријатија 35.000.000,00 денари 
Програма 50 
481 - Градежни објекти 40.000.000,00 денари." 
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II 
 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 
 
Бр. 19-2475/1                       Претседател на Владата 

7 јули 2005 година                  на Република Македонија, 
   Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р.  

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА  

ЕНЕРГЕТИКА НА РМ 
951. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергети-

ка (�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 
94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 
24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност (�Службен весник на РМ� бр. 44/99, 59/99, 
86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 08.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта 

можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати 
така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                     ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                               до 27,592 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 27,574 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 27,781 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                               до 28,584 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                      до 29,131 
 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 16,533 
- М - 2                    до 16,507 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те за одделни нафтени деривати така што: 
А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 66,00 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 62,50 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 63,00 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 52,50 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 42,50 
 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 20,099 
- М - 2                    до 20,068 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката �г� и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат: 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

МБ-96 (ПРЕМИУМ) 65,50 65,00 64,50 
БМБ-90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 62,00 61,50 51,00 
БМБ-95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 62,50 62,00 61,50 
Д-ДИЗЕЛ 52,00 51,50 51,00 
ЕЛ-ЕКСТРА 
ЛЕСНО 42,00 41,50 41,00 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по 
една од цените утврдени за тој дериват во една од групите 
на цени определени согласно оваа одлука. 
Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и 
М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-
1 и М-2 важат франко производител во земјата. 
Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз 
од 0,50 ден/литар. 
Во малопродажните цени формирани согласно овој член 

содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот. 
 

Член 3 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                    24,640 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            21,692 
-
 
 БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          21,909 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
-  Д (ДИЗЕЛ)                                                    12,208 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                             3,186 
г) Мазут                                                         ден/кг. 
- М - 1 (М)                    0,100 
- М - 2                     0,100   

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 

од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен 
нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:  

 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУПА
НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

(2 ГРУПА 
НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА
НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ-96 
(ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ-90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ-95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д-ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 
ЕЛ-ЕКСТРА 
ЛЕСНО 3,200 2,776 2,353 1,929 
МАЗУТ М-1 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М-2 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�, а ќе 
се применува од 00,01 часот на 09.08.2005 година.  
       Бр. 02-824/1                        Заменик-претседател, 
8 август 2005 година        м-р Радомир Цветковиќ, с.р.    
          Скопје 
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