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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

399. 
Врз основа на член 33 став 2 од Законот за експроп-

ријација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013 и 27/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
2.2.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни 

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

1. Дел од КП.бр.1502/1 КО Требеништа со површи-
на од 2м2, евидентирана во Имотен лист бр.823, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1407/2014-
2 од 09.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

2. Дел од КП.бр.29/1 КО Горенци со површина од 
485м2, евидентирана во Имотен лист бр.114, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-273/2014-2 од 
08.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

3. Дел од КП.бр.2147/1 КО Мешеишта со површина 
од 57м2, евидентирана во Имотен лист бр.174, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1216/2014-2 
од 08.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

4. Дел од КП.бр.250/1 КО Сливово со површина од 
380м2, евидентирана во Имотен лист бр.792, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1913/2014 од 
11.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

5. Дел од КП.бр.2755 КО Сливово со површина од 
580м2, евидентирана во Имотен лист бр.17, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1945/2014-2 од 
18.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

6. Дел од КП.бр.2930 КО Врбјани со површина од 
310м2, евидентирана во Имотен лист бр.45, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-18/2014-3 од 
24.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

7. Дел од КП.бр.831/2 КО Охрид 4 со површина од 
109м2, евидентирана во Имотен лист бр.101743, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-985/2014 
од 18.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

8. Дел од КП.бр.1192 КО Ботун со површина од 
93м2, евидентирана во Имотен лист бр.151, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-822/2014-2 од 
11.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

9. Дел од КП.бр.1194 КО Ботун со површина од 
25м2, евидентирана во Имотен лист бр.151, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-821/2014-2 од 
11.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

10. Дел од КП.бр.2/3 КО Ново Село со површина од 
3м2, евидентирана во Имотен лист бр.182, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-2328/2014 од 
22.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

11. Дел од КП.бр.1047/2 КО Оровник со површина 
од 13м2, евидентирана во Имотен лист бр.1339, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-928/2014 од 
31.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

12. Дел од КП.бр.450/1 КО Требеништа со површи-
на од 372м2, евидентирана во Имотен лист бр.812, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-599/2014-
32 од 23.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

13. Дел од КП.бр.420/1 КО Ново Село со површина 
од 530м2, евидентирана во Имотен лист бр.73, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-661/2014-2 од 
23.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

14. Дел од КП.бр.3304/1 КО Врбјани со површина 
од 176м2, евидентирана во Имотен лист бр.118, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1346/2014 од 
11.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

15. Дел од КП.бр.961/2 КО Охрид 4 со површина од 
540м2, евидентирана во Имотен лист бр.101713, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1826/2014 
од 20.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

16. Дел од КП.бр.2407 КО Сливово со површина од 
231м2, евидентирана во Имотен лист бр.931, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1947/2014 од 
02.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

17. Дел од КП.бр.2447 КО Сливово со површина од 
125м2, евидентирана во Имотен лист бр.43, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1975/2014-2 од 
23.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

18. Дел од КП.бр.1793 КО Ботун со површина од 
235м2, евидентирана во Имотен лист бр.11032, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-692/2014 од 
21.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

19. Дел од КП.бр.873/10 КО Оровник со површина 
од 198м2, евидентирана во Имотен лист бр.309, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-928/2014 од 
31.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

20. Дел од КП.бр.489/1 КО Горенци со површина од 
908м2, евидентирана во Имотен лист бр.283, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-301/2014 од 
06.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

21. Дел од КП.бр.73/4 КО Горенци со површина од 
805м2 и КП.бр.73/7 КО Горенци со површина од 20м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.576, согласно Реше-
ние за експропријација УП.бр.26-2317/2014 од 
27.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 
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22. Дел од КП.бр.2453 КО Сливово со површина од 
582м2, евидентирана во Имотен лист бр.21, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1983/2014 од 
11.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

23. Дел од КП.бр.251 КО Сливово со површина од 
950м2, евидентирана во Имотен лист бр.73, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1891/2014 од 
05.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

24. Дел од КП.бр.2478 КО Сливово со површина од 
85м2, евидентирана во Имотен лист бр.5, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-1988/2014 од 
11.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

25. Дел од КП.бр.234/2 КО Сливово со површина од 
370м2, евидентирана во Имотен лист бр.231, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2610/2014 од 
13.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

26. Дел од КП.бр.2422/2 КО Сливово со површина 
од 361м2, евидентирана во Имотен лист бр.66, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2463/2014 од 
11.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

27. Дел од КП.бр.527/3 КО Оровник со површина 
од 134м2, евидентирана во Имотен лист бр.425, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-501/2014 од 
11.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

28. Дел од КП.бр.2754 КО Сливово со површина од 
830м2, евидентирана во Имотен лист бр.226, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2013/2014-2 од 
07.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

29. Дел од КП.бр.327 КО Сливово со површина од 
208м2, евидентирана во Имотен лист бр.78, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2030/2014 од 
24.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

30. Дел од КП.бр.2470 КО Сливово со површина од 
469м2, евидентирана во Имотен лист бр.36, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2034/2014 од 
22.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

31. Дел од КП.бр.511/1 КО Горенци со површина од 
62м2, евидентирана во Имотен лист бр.283, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2685/2014 од 
24.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

32. Дел од КП.бр.379 КО Сливово со површина од 
80м2, евидентирана во Имотен лист бр.28, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-1936/2014 од 
25.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

33. Дел од КП.бр.2452 КО Сливово со површина од 
270м2, евидентирана во Имотен лист бр.387, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1940/2014 од 
11.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

34. Дел од КП.бр.3277 КО Врбјани со површина од 
1.776м2, евидентирана во Имотен лист бр.555, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1039/2014 од 
21.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

35. Дел од КП.бр.2612/3 КО Охрид 4 со површина 
од 392м2 и КП.бр.2609/17 КО Охрид 4 со површина од 
1.501м2, евидентирана во Имотен лист бр.64804, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-988/2014 
од 22.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

36. Дел од КП.бр.233/1 КО Песочан со површина од 
246м2, евидентирана во Имотен лист бр.87, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-82/2014-3 од 
01.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

37. Дел од КП.бр.2506/14 КО Охрид 4 со површина 
од 5.728м2, евидентирана во Имотен лист бр.101781, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
2224/2014 од 29.10.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

38. Дел од КП.бр.478/1 КО Горенци со површина од 
986м2, евидентирана во Имотен лист бр.569, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2130/2014 од 
04.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

39. Дел од КП.бр.1035/1 КО Оровник со површина 
од 51м2, евидентирана во Имотен лист бр.1351, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1769/2014 од 
22.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

40. Дел од КП.бр.233/1 КО Песочан со површина од 
246м2, евидентирана во Имотен лист бр.87, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-82/2014-3 од 
01.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

41. Дел од КП.бр.946/2 КО Песочан со површина од 
92м2, дел од КП.бр.946/1 КО Песочан со површина од 
481м2 и дел од КП.бр.227/1 КО Песочан со површина 
од 1.114м2, евидентирани во Имотен лист бр.8, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-81/2014 од 
15.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

42. Дел од КП.бр.233/1 КО Песочан со површина од 
246м2, евидентирана во Имотен лист бр.87, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-82/2014-3 од 
01.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

43. Дел од КП.бр.160/1 КО Песочани со површина 
од 209м2, евидентирана во Имотен лист бр.65, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2381/2014 од 
15.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

44. Дел од КП.бр.151 КО Ботун со површина од 
4.461м2, евидентирана во Имотен лист бр.11025, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-695/2014-2 
од 27.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

45. Дел од КП.бр.937 КО Песочан со површина од 
1.664м2, евидентирана во Имотен лист бр.489, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2383/2014 од 
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21.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

46. Дел од КП.бр.1014/1 КО Песочан со површина 
од 383м2, евидентирана во Имотен лист бр.5, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2606/2014 од 
14.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

47. Дел од КП.бр.3181 КО Врбјани со површина од 
975м2, евидентирана во Имотен лист бр.545, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-48/2014 од 
04.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

48. Дел од КП.бр.1017/1 КО Песочан со површина 
од 200м2, евидентирана во Имотен лист бр.404, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2608/2014 од 
14.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

49. Дел од КП.бр.250/1 КО Сливово со површина од 
450м2, евидентирана во Имотен лист бр.791, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2612/2014 од 
24.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

50. Дел од КП.бр.1195/1 КО Песочан со површина 
од 332м2, евидентирана во Имотен лист бр.409, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2607/2014 од 
14.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

51. Дел од КП.бр.2509 КО Охрид 4 со површина од 
631м2, евидентирана во Имотен лист бр.2330, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2221/2014 од 
14.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

52. Дел од КП.бр.216/4 КО Требеништа со површи-
на од 126м2, евидентирана во Имотен лист бр.778, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-2403/2014 
од 27.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

53. Дел од КП.бр.213/1 КО Требеништа со површи-
на од 350м2, евидентирана во Имотен лист бр.796, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-612/2014-2 
од 10.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

54. Дел од КП.бр.1438/2  КО Требеништа со пов-
ршина од 877м2, евидентирана во Имотен лист бр.704, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1436/2014-2 од 10.04.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

55. Дел од КП.бр.919/2 КО Оровник со површина 
од 31м2, евидентирана во Имотен лист бр.214, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-556/2014 од 
08.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

56. Дел од КП.бр.2112/1 КО Мешеишта со површи-
на од 515м2, евидентирана во Имотен лист бр.1639, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1224/2014 од 22.12.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

57. Дел од КП.бр.3084/1 КО Врбјани со површина 
од 60м2, евидентирана во Имотен лист бр.118, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1320/2014-1 

од 217.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

58. Дел од КП.бр.1328/2 КО Песочани со површина 
од 92м2, дел од КП.бр.1142/1 КО Песочани со површи-
на од 213м2, дел од КП.бр.1143/2 КО Песочани со пов-
ршина од 157м2, дел од КП.бр.947/2 КО Песочани со 
површина од 1.361м2 и дел од КП.бр.84/2 КО Песоча-
ни со површина од 223м2, евидентирани во Имотен 
лист бр.7, согласно Решение за експропријација 
УП.бр.26-39/2014-2 од 16.05.2014 година на Министер-
ство за финансии, Управа за имотно правни работи - 
Одделение за управна постапка во Охрид; 

59. Дел од КП.бр.70/1 КО Песочани со површина од 
74м2, евидентирана во Имотен лист бр.62, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-130/2014-2 од 
16.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

60. Дел од КП.бр.69/1 КО Песочани со површина од 
88м2, евидентирана во Имотен лист бр.190, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-139/2014 од 
21.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

61. Дел од КП.бр.231/1 КО Песочани со површина 
од 3.161м2, дел од КП.бр.1120/1 КО Песочани со пов-
ршина од 23м2 и дел од КП.бр.1017/1 КО Песочани со 
површина од 23м2, евидентирани во Имотен лист 
бр.190, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
139/2014 од 15.12.2014 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

62. Дел од КП.бр.1020/1 КО Песочан со површина 
од 6м2, евидентирана во Имотен лист бр.177, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-137/2014-3 од 
04.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

63. Дел од КП.бр.481/1 КО Горенци со површина од 
165м2, евидентирана во Имотен лист бр.421, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-288/2014-2 од 
16.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

64. Дел од КП.бр.369 КО Оровник со површина од 
298м2, евидентирана во Имотен лист бр.586, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1757/2014 од 
02.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

65. Дел од КП.бр.2419 КО Сливово со површина од 
111м2, евидентирана во Имотен лист бр.291, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1962/2014 од 
15.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

66. Дел од КП.бр.27/1 КО Горенци со површина од 
360м2, евидентирана во Имотен лист бр.115, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-266/2014-2 од 
05.01.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

67. Дел од КП.бр.497 КО Ботун со површина од 
108м2, евидентирана во Имотен лист бр.70, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1746/2014 од 
31.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

68. Дел од КП.бр.969/9 КО Охрид 4 со површина од 
2.995м2, евидентирана во Имотен лист бр.101753, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1828/2014 
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од 09.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

69. КП.бр.2211/1 КО Сливово со површина од 
1.251м2 и дел од КП.бр.2211/2 КО Сливово со површи-
на од 2.550м2, евидентирани во Имотен лист бр.68, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1960/2014-2 од 18.08.2014 година и Заклучок УП.бр.26-
1960/2014 од 25.12.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

70. Дел од КП.бр.178/1 КО Сливово со површина од 
2.806м2, евидентирана во Имотен лист бр.458, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-253/2014 од 
08.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

71. Дел од КП.бр.949/1 КО Охрид 4 со површина од 
373м2, дел од КП.бр.949/2 КО Охрид 4 со површина од 
33м2 и дел од КП.бр.6439/4 КО Охрид 4 со површина 
од 508м2, евидентирани во Имотен лист бр.190, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2467/2014 од 
07.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

72. Дел од КП.бр.1852 КО Ботун со површина од 
830м2, евидентирана во Имотен лист бр.30, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-843/2014 од 
06.11.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

73. Дел од КП.бр.1139/1 КО Песочан со површина 
од 541м2, евидентирана во Имотен лист бр.393, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-71/2014-3 од 
02.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

74. Дел од КП.бр.1249/1 КО Ботун со површина од 
180м2, евидентирана во Имотен лист бр.149, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1749/2014-2 од 
11.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

75. Дел од КП.бр.947/2 КО Песочан со површина од 
110м2, евидентирана во Имотен лист бр.7, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-1692/2014 од 
20.10.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

76. Дел од КП.бр.2610/3 КО Охрид 4 со површина 
од 19м2 и дел од КП.бр.2612/4 КО Охрид 4 со површи-
на од 18м2, евидентирани во Имотен лист бр.91434, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1829/2014 од 10.07.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

77. Дел од КП.бр.2160 КО Попоец со површина од 
729м2, евидентирана во Имотен лист бр.12, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1711/4 од 
31.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

78. Дел од КП.бр.2189 КО Попоец со површина од 
3.368м2 и  КП.бр.2277 КО Попоец со површина од 
1.208м2, евидентирани во Имотен лист бр.76, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1716/3 од 
12.01.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

79. КП.бр.382/1 КО Попоец со површина од 965м2 
и  КП.бр.383/1 КО Попоец со површина од 3.069м2, 
евидентирани во Имотен лист бр.239, согласно Реше-

ние за експропријација УП.бр.26-1405/3 од 29.12.2014 
година на Министерство за финансии, Управа за имот-
но правни работи - Одделение за управна постапка во 
Кичево; 

80. КП.бр.2210 КО Попоец со површина од 
2.452м2, евидентирана во Имотен лист бр.184, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1709/3 од 
30.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

81. Дел од КП.бр.407 КО Попоец со површина од 
1.530м2, КП.бр.1270 КО Попоец со површина од 
4.136м2, КП.бр.1268 КО Попоец со површина од 
1.474м2 и КП.бр.1267 КО Попоец со површина од 
2.695м2, евидентирани во Имотен лист бр.198 и 199, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1088/3 
од 29.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

82. КП.бр.2195 КО Попоец со површина од 565м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр.2, согласно Решение за ек-
спропријација УП.бр.26-1708/3 од 02.01.2015 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни ра-
боти - Одделение за управна постапка во Кичево; 

83. КП.бр.2192 КО Попоец со површина од 3.196м2 
и  КП.бр.2193 КО Попоец со површина од 7.336м2, 
евидентирани во Имотен лист бр.174, согласно Реше-
ние за експропријација УП.бр.26-1729/3 од 30.12.2014 
година на Министерство за финансии, Управа за имот-
но правни работи - Одделение за управна постапка во 
Кичево; 

84. КП.бр.393 КО Попоец со површина од 1.021м2, 
КП.бр.392 КО Попоец со површина од 472м2, 
КП.бр.374 КО Попоец со површина од 953м2 и  
КП.бр.375 КО Попоец со површина од 1.778м2, еви-
дентирани во Имотен лист бр.54, согласно Решение за 
експропријација УП.бр.26-741/3 од 16.12.2014 година 
на Министерство за финансии, Управа за имотно прав-
ни работи - Одделение за управна постапка во Кичево; 

85. КП.бр.358 КО Попоец со површина од 725м2, 
КП.бр.385 КО Попоец со површина од 3.430м2, 
КП.бр.389 КО Попоец со површина од 725м2 и  
КП.бр.377 КО Попоец со површина од 659м2, евиден-
тирани во Имотен лист бр.204, согласно Решение за ек-
спропријација УП.бр.26-763/2 од 15.12.2014 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни 
работи - Одделение за управна постапка во Кичево; 

86. Дел од КП.бр.361 КО Попоец со површина од 
1.353м2 и  КП.бр.362 КО Попоец со површина од 
336м2, евидентирани во Имотен лист бр.175, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-736/2 од 
15.12.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

87. КП.бр.2281 КО Попоец со површина од 
6.386м2, евидентирана во Имотен лист бр.203, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1725/3 од 
12.01.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

88. КП.бр.996 КО Другово со површина од 1.699м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.226, согласно Решение за 
експропријација УП.бр.26-707/3 од 27.01.2015 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни ра-
боти - Одделение за управна постапка во Кичево; 

89. КП.бр.387 КО Попоец со површина од 595м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.203, согласно Реше-
ние за експропријација УП.бр.26-1089/2 од 29.12.2014 
година на Министерство за финансии, Управа за имот-
но правни работи - Одделение за управна постапка во 
Кичево; 
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90. Дел од КП.бр.2148 КО Попоец со површина од 
1.417м2, евидентирана во Имотен лист бр.43, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1715/2 од 
30.12.2015 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

91. КП.бр.2205 КО Попоец со површина од 1.731м2 
и  КП.бр.2199 КО Попоец со површина од 10.305м2, 
евидентирани во Имотен лист бр.51, согласно Решение 
за експропријација УП.бр.26-1726/3 од 23.12.2014 го-
дина на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во Ки-
чево; 

92. Дел од КП.бр.2155 КО Попоец со површина од 
2.529м2, дел од КП.бр.2157 КО Попоец со површина од 
496м2, дел од КП.бр.2158 КО Попоец со површина од 
474м2, дел од КП.бр.2159 КО Попоец со површина од 
293м2, КП.бр.2151 КО Попоец со површина од 1.844м2 
и  КП.бр.2154 КО Попоец со површина од 2.037м2, 
евидентирани во Имотен лист бр.40, согласно Решение 
за експропријација УП.бр.26-1713/3 од 30.12.2014 го-
дина на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во Ки-
чево - за изградба на Автопатот „Кичево- Охрид“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-981/1 Заменик на претседателот 

2  февруари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

400. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2015 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
155/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 9.2.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕД-
НИЦИТЕ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 
 
Co оваа програма се утврдува намената на сред-

ствата обезбедени во Буџетот на Република Македони-
ја за 2015 година, утврдени во разделот 04010 -  Секре-
таријат за спроведување на Рамковниот договор, Пот-
програма К5 - Соодветна и правична застапеност на за-
едниците, кои се наменети за вработување на припад-
ниците на заедниците кај буџетските корисници и 
единките корисници од централна власт. 

Програмата за вработување на припадниците за за-
едниците кои не се мнозинство во Република Македо-
нија за 2015 година (во натамошниот текст Програма 
за вработување, заснована според принципот на соод-
ветна и правична застапеност, се состои од следниве 
елементи:  

- Принципи; 
- Цели на програмата за вработување; 
- Планирани вработувања за 2015 година; 
- Финансиски импликации. 
Програма за вработување претставува целокупен 

план на Секретаријатот за спроведување на Рамковни-
от договор при Владата на Република Македонија за 
обезбедување на работни места во поглед на соодвет-
ната и правичната застапеност на етничките заедници. 

1. Принципи на Програмата за вработување 

Програмата за вработување е изработена во соглас-
ност со следните принципи: 

- Принцип на единство, според кој политиките за 
соодветна и правична застапеност се вклучени во еден 
документ со цел да се обезбеди ефикасност, a за отста-
пувањата е потребна образложена одлука; 

- Принцип на годишно поднесување за да се обезбе-
ди совпаѓање со буџетските барања; 

- Принцип на транспарентност, соработка со други-
те институции кои директно или индиректно се поврза-
ни со реализирање на Програмата за вработување на 
припадниците на заедниците кои не се мнозинство во 
Република Македонија за 2015 година. 

 
2. Цели на Програмата за вработување:  
- Определување  на  целите  за  имплементација  на  

соодветната  и правичната застапеност на заедниците 
кои не се мнозинство во Република Македонија; 

- Подржување на мониторингот и оценувањето на 
напредокот во имплементацијата на соодветната и пра-
вичната застапеност; 

- Зголемена посветеност кон соодветната и правич-
ната застапеност во јавниот сектор; 

- Обезбедување транспарентност во имплементаци-
јата на начелото на соодветна и правична застапеност. 

 
3. Планирани вработувања за 2015 година 
За 2015 година планирани се вкупно 400 нови вра-

ботувања на државни службеници, припадници на ет-
ничките заедници кои не се мнозинство во Република 
Македонија со што и понатаму ќе се подобри соодвет-
ната и правичната застапеност на заедниците. 

При утврдување на идните нови вработувања Сек-
ретаријатот за спроведување на Рамковниот договор ја 
има во предвид: 

- Правичната застапеност на етничките заедници 
според образование, звање, полова структура и етничка 
припадност во институциите, 

- Слободните работни места според образование, 
звање, полова структура и етничка припадност,  

При тоа земени се во предвид: 
- слободните работни места според пензионирање;  
- слободните работни места предвидени засновувај-

ќи се на искуството од претходните години; 
- слободните работни места - нови работни места 

потребни од функционални причини. 
Огласите за вработување на припадниците на заед-

ниците кои не се мнозинство во Република Македонија 
за 2015 година, Секретаријатот за спроведување на 
Рамковниот договор ќе ги објави и реализира перио-
дично односно во неколку фази согласно реалните и 
утврдените потреби за вработување на државни служ-
беници - припадници на етнички заедници. 

 
4. Фискални Импликации 
За реализација на Програмата за вработување Сек-

ретаријатот за спроведување на Рамковниот договор 
има планирано средства во Буџетот за 2015 година во 
износ од 135,700.000,00 денари. 

Секретаријатот за спроведување на Рамковниот до-
говор и во 2015 година ќе продолжи со распоредување-
то на вработените државни службеници како и на оние 
кое се планираат да бидат вработени во Секретарија-
тот, согласно Програма за вработување за 2015 година. 

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

 
 Заменик на претседателот 

Бр. 42-9687/1-14 на Владата на Република 
9 февруари 2015 година Македонија, 

Скопје м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 107 став 3 од Законот за лековите и медицинските помагала (,,Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14 и 43/14), министерот 

за здравство, донесе 

Л И С Т А 

НА ЕСЕНЦИЈАЛНИ ЛЕКОВИ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

401. 
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         Бр. 11-889/1 

5 февруари 2015 година                                                                                                           Министер, 

           Скопје                                                                                                                   Никола Тодоров, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА 

402. 

Врз основа на член 23 став 3 од Законот  за средно-

то образование  („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 

40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 

81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 

100/12, 24/13, 14/14, 116/14, 135/14 и 10/15), министе-

рот за образование и наука донесе 

 

К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КАЛЕН-

ДАРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2014/2015  

ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА 

 

Член 1 

Во Календарот за организација на учебната 

2014/2015 година во јавните средни училишта („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.129/14) во 

член 5 во ставот 2 бројот „17“ се заменува со бројот 

„22“. 

Во ставот 3 зборовите „12 jуни до 19 јуни 2015 го-

дина и од 11 август до 18 “ се заменуваат со зборовите 

„11 jуни до 24 јуни 2015 година и од 24 август до 27“. 

 

Член 2 

Членот 7 менува и гласи: 

„Екстерните испити од државната матура во гимна-

зиското образование во јунскиот испитен рок се спро-

ведуваат во следниве термини: 

1. македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература: 

- писмен дел на 6 јуни 2015 година со почеток во 10 

часот; 

- електронски дел на 10 јуни 2015 година со поче-

ток во 8:30 часот; 

2. англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик:  

- писмен дел на 12 јуни 2015 година со почеток во 

10 часот; 

- електронски дел на 13 јуни 2015 година со поче-

ток во 8:30 часот; 

3. математика: 

- писмен дел на 15 јуни 2015 година со почеток во 

10 часот; 

- електронски дел на 16 јуни 2015 година со поче-

ток во 8:30 часот. 

За учениците од став 1 на овој член кои во јунскиот 

испитен рок не положиле дел или сите испити од 

државната матура во гимназиското образование или од 

оправдани причини не полагале државна матура или 

дел од државната матура во гимназиското образование 

во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен 

рок во август во следните термини: 

1. македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература: 

- писмен дел на 10 август 2015 година со почеток во 

10 часот; 

- електронски дел на 11 август 2015 година со поче-

ток во 8:30 часот; 

2. англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик:  

- писмен дел на 13 август 2015 година со почеток во 

10 часот; 

- електронски дел на 14 август 2015 година со поче-

ток во 8:30 часот; 

3. математика: 

- писмен дел на 17 август 2015 година со почеток во 

10 часот; 

- електронски дел на 18 август 2015 година со поче-

ток во 8:30 часот. 

Екстерните испити од државната матура во умет-

ничкото образование во јунскиот испитен рок се спро-

ведуваат во следниве термини: 

1. македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература: 

- писмен дел на 6 јуни 2015 година со почеток во 10 

часот; 

- електронски дел на 10 јуни 2015 година со поче-

ток во 8:30 часот; 

2. англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик:  
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- писмен дел на 12 јуни 2015 година со почеток во 

10 часот; 

- електронски дел на 13 јуни 2015 година со поче-

ток во 8:30 часот; 

3. историја - електронски испит на 18 и 19 јуни 

2015 година со почеток во 8:30 часот. 

За учениците од став 3 на овој член кои во јунскиот 

испитен рок не положиле дел или сите испити од 

државната матура во уметничко образование или од 

оправдани причини не полагале државна матура или 

дел од државната матура во уметничко образование во 

јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок 

во август во следните термини: 

1. македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература: 

- писмен дел на 10 август 2015 година со почеток во 

10 часот; 

- електронски дел на 11 август 2015 година со поче-

ток во 8:30 часот; 

2. англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик:  

- писмен дел на 13 август 2015 година со почеток во 

10 часот; 

- електронски дел на 14 август 2015 година со поче-

ток во 8:30 часот; 

3. историја - електронски испит на 20 август 2015 

година со почеток во 8:30 часот. 

Екстерните испити од државната матура во четири-

годишното стручно образование во јунскиот испитен 

рок се спроведуваат во следниве термини: 

1. македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература: 

- писмен дел на 6 јуни 2015 година со почеток во 10 

часот; 

- електронски дел на 10 јуни 2015 година со поче-

ток во 8:30 часот; 

2. англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик:  

- писмен дел на 12 јуни 2015 година со почеток во 

10 часот; 

- електронски дел на 13 јуни 2015 година со поче-

ток во 8:30 часот; 

3. математика: 

- писмен дел на 15 јуни 2015 година со почеток во 

10 часот; 

- електронски дел на 16 јуни 2015 година со поче-

ток во 8:30 часот, 

4. хемија, физика, биологија, историја и бизнис - 

електронски испит на 18 и 19 јуни 2015 година со поче-

ток во 8:30 часот. 

За учениците од став 5 на овој член кои во јунскиот 

испитен рок не положиле дел или сите испити од 

државната матура во четиригодишното стручно обра-

зование или од оправдани причини не полагале држав-

на матура или дел од државната матура во четириго-

дишното стручно образование во јунскиот испитен 

рок, се организира втор испитен рок во август во след-

ните термини: 

1. македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература: 

- писмен дел на 10 август 2015 година со почеток во 

10 часот; 

- електронски дел на 11 август 2015 година со поче-

ток во 8:30 часот; 

2. англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик:  

- писмен дел на 13 август 2015 година со почеток во 

10 часот; 

- електронски дел на 14 август 2015 година со поче-

ток во 8:30 часот; 

3. математика: 

- писмен дел на 17 август 2015 година со почеток во 

10 часот; 

- електронски дел на 18 август 2015 година со поче-

ток во 8:30 часот, 

4. хемија, физика, биологија, историја и бизнис - 

електронски испит на 20 август 2015 година со почеток 

во 8:30 часот. 

Интерните испити од изборниот дел на државната 

матура се спроведуваат во термини утврдени од учи-

лишната матурска комисија на предлог на соодветните 

училишни предметни комисии и тоа: 

- во јунскиот испитен рок во периодот од 22 до 30 

јуни 2015 година и   
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- во августовскиот испитен рок во периодот од 24 

до 27 август 2015 година. 

Презентацијата и одбраната на проектната задача за 

учениците од гимназиско и средно стручно образова-

ние кои полагаат испити  од државна матура се реали-

зира во периодот од 18 март до 30 април 2015 година и 

од 24 август до 27 август 2015 година. 

Презентација и одбрана на проектна задача за уче-

ниците од средното уметничко образование кои пола-

гаат испити од државна матура се реализира во перио-

дот од 18 март до 18 мај 2015 година година и од 24 ав-

густ до 27 август 2015 година.“ 

 

Член 3 

Во член 8 во ставот 2 бројот „16“ се заменува со 

бројот „17“. 

Во ставот 3 бројот „17“ се заменува со бројот „19“. 

Во став 4 во алинејата 1 бројот „17“ се заменува со 

бројот „22“. 

Во алинејата 2 зборовите „18 до 22 “ се заменуваат 

со зборовите „ 24 до 27 “. 

По ставот 4 се додаваат два нови ставова 5 и 6, кои 

гласат: 

„Презентацијата и одбраната на проектната задача 

за учениците од гимназиско и средно стручно образо-

вание кои полагаат испити од училишна матура, однос-

но  завршен испит се реализира во периодот од 18 март 

до 30 април 2015 година и од 24 август до 27 август 

2015 година. 

Презентација и одбрана на проектна задача за уче-

ниците од средното уметничко образование кои пола-

гаат испити од училишна матура се реализира во пери-

одот од 18 март до 18 мај 2015 година година и од 24 

август до 27 август 2015 година.“ 

 

Член 4 

Во член 9 во ставот 2 бројот „16“ се заменува со 

бројот „17“. 

Во ставот 3 бројот „17“ се заменува со бројот „19“. 

Член 5 

Овој календар влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 
Бр. 20-1453/2 Министер 

4 февруари 2015 година за образование и наука,  

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 

__________ 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

403. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10 123/12 и 

43/14), член 26 став 3 од Законот за девизното работе-

ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 

188/13) и точка 14 од Одлуката за начинот на вршење 

на платниот промет со странство („Службен весник на  

Република Македонија“ бр. 42/11), гувернерот на На-

родната банка на Република Македонија донесе  

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-

НОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО 

СТРАНСТВО 

 

1. Во Упатството за начинот на вршење на платни-

от промет со странство („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 78/11, 156/11, 58/12, 173/12 51/13, 

144/13, 186/13, 96/14 и 125/14), прилогот бр. 6 се заме-

нува со нов прилог бр. 6 „ШИФРИ НА ВАЛУТИ“, кој-

што е составен дел на ова упатство.  

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

  

У. бр. 3154/2  

5 февруари 2015 година Гувернер, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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Прилог бр. 6  

 
ШИФРИ НА ВАЛУТИ 



9 февруари 2015  Бр. 19 - Стр. 19 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  

 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.  
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