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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3809. 

Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот 
за финансирање на единиците на локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
28.7.2015 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ 
ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО 

ОПШТИНИ ЗА 2016 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за ут-

врдување на критериумите за распределба на намен-
ските дотации за основното образование по општини за 
2016 година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2016 
година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализа-
ција, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите 
на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши фи-
нансирање на пренесените надлежности во  основното 
образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба на-
менски се распределуваат на општините на кои им се 
пренесени основачките права на основните училишта 
согласно Законот за основното образование (”Службен 
весник на Република Македонија” бр.103/08, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 
116/14, 135/14, 10/15 и 98/15). 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на наменските дотации 
во основно образование се: основна сума за општина, 
број на ученици во основно образование во општината, 
густина на населеност на општината.  

Во распределбата ќе се користи и механизам на 
прагови (долен и горен праг). 

       
Член 5 

Распределба на средствата од наменската дотација 
за основно образование е според формулата: 

НДОо = О + ПУо х С 
ПУо = Уо + (Уо х Кг) 
НДОо  -  Наменска дотација за основно образова-

ние за општина  
О - Основна сума по општина  
Уо - Вкупен број на ученици во општина  
ПУо - Пондерирани ученици во општината 
С - Стандард (износ)  по ученик  
Кг - коефициент (пондер) за густина на населеност 

на општина: 
до 20 жители на км2 - ( 1.4) 
од 20 до 35 жители на км2 - (0.8) 
од 35 до 70 жители на км2 -  (0.6) 
 

Член 6 
Средствата определени како наменски дотации се 

користат за финансирање на пренесените надлежности 
во основното образование. 

 
Член 7 

Средствата за наменски дотации ќе се насочуваат 
по општини од Буџетот на Република Македонија, пре-
ку Министерството за образование и наука, квартално 
или по динамика во договор со Министерството за фи-
нансии. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2016 година. 

 
Бр. 42-7243/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3810. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, до-
несе 
 

У Р Е Д Б А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТА-
ЦИИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОП-
ШТИНИ И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за ут-
врдување на критериуми за распределба на блок дота-
ции за средното образование по општини и Градот 
Скопје за 2016 година. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2016 
година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализа-
ција, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите 
на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши фи-
нансирање на пренесените надлежности во средното 
образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се 
распределуваат на општините на кои им се пренесени 
основачките права на средните училишта согласно За-
конот за средното образование („Службен весник на 
Република Македонија” 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, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15 и 
98/15) и кои ги исполниле условите согласно член 46 
од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) за финанси-
рање со блок дотации. 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на блок дотациите за 
средното образование по општини и Градот Скопје се: 
основна сума по општина и Градот Скопје, број на уче-
ници во средно образование во општината и Градот 
Скопје, број на ученици во стручно образование во оп-
штината и Градот Скопје.  

 
Член 5 

Распределба на средствата од блок дотацијата за 
средно образование е според формулата: 

 
БДСо = О + ПУо х С 
ПУо = Уо + Ус  х Кс 

 
БДСо  -  Блок дотација за средно образование за оп-

штина/Град Скопје  
О - Основна сума по општина/Град Скопје 
ПУо - Пондерирани ученици во општина/Град 

Скопје  
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С - Стандард (износ)  по ученик  
Уо - Вкупно ученици во средно образование во оп-

штина/Град Скопје  
Ус - Број на ученици во стручно образование во оп-

штина/Град Скопје 
Кс - Коефициент (пондер) за стручно образование (0.1) 
 

Член 6 
Средствата определени како блок дотации се корис-

тат за финансирање на пренесените надлежности во 
средното образование. 

 
Член 7 

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по 
општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Ма-
кедонија, преку Министерството за образование и на-
ука, месечно или по динамика во договор со Министер-
ството за финансии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2016 година. 

 
Бр. 42-7244/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3811. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 28.07.2015 година, до-
несе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК  ДОТА-
ЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО  

ОПШТИНИ ЗА 2016 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за ут-

врдување на критериуми за распределба на блок дота-
ции за основното образование по општини за 2016 го-
дина. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2016 
година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализа-
ција, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите 
на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши фи-
нансирање на пренесените надлежности во основното 
образование. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се 
распределуваат на општините на кои им се пренесени 
основачките права на основните училишта согласно За-
конот за основното образование („Службен весник на 
Република Македонија” бр.103/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 
135/14, 10/15 и 98/15) и кои ги исполниле условите сог-

ласно член 46 од Законот за финансирање на единици-
те на локалната самоуправа („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 
47/11) за финансирање со блок дотации. 

 
Член 4 

Критериуми за распределба на блок дотации за ос-
новно образование по општини се: основна сума по оп-
штина, број на ученици во општината, број на ученици 
во предметна настава, број на ученици со посебни пот-
реби, густина на населеност на општината.  

Во распределбата ќе се користи механизам на пра-
гови (долен и горен праг) и коефициент за усогласу-
вање. 

 
Член 5 

Распределба на средствата од блок дотацијата за ос-
новно образование е според формулата: 

 
БДОо = О + ПУо х С 
ПУо = Уо + (Уо х Кг + Уп х Кп + Упп х Кпп) 
 
 
БДОо  -  Блок дотација за основно образование за 

општина  
О   -  Основна сума по општина  
ПУо  -  Пондерирани ученици во општина 
С   -  Стандард (износ)  по ученик 
Уо   -   Вкупен број на ученици во општина  
Уп   -   Број на ученици во предметна настава во оп-

штина  
Упп -   Број на ученици со посебни потреби во оп-

штина  
Кп   -    коефициент (пондер) за предметна настава 

(0.2) 
Кпп  -   коефициент (пондер) за ученици со посебни 

потреби (1) 
Кг -    коефициент (пондер) за густина на насе-

ленoст на општина: 
до  20 жители на км2           -  ( 0.6) 
од  20 до 50 жители на км2 - (0.4) 
од  50 до 70 жители на км2 - (0.2) 
 

Член 6 
Средствата определени како блок дотации се корис-

тат за финансирање на пренесените надлежности во ос-
новното образование. 

 
Член 7 

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по 
општини од Буџетот на Република Македонија,  преку 
Министерството за образование и наука, месечно или 
по динамика во договор со Министерството за финан-
сии. 

 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2016 година. 

 
Бр. 42-7245/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3812. 

Врз основа на член 43-j став (3) од Законот за веш-

тачење („Службен весник на Република Македонија“ 

број 115/10, 12/14, 43/14 и 104/15), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 го-

дина, донесе 
 

У Р Е Д Б А 

ЗА НАГРАДАТА И НАДОМЕСТОКОТ НА НАД-

ВОРЕШНИТЕ  СОРАБОТНИЦИ НА БИРОТО ЗА 

СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 

 

Член 1 

Со оваа уредба се уредуваат наградата и надоместо-

кот на надворешните соработници на Бирото за судски 

вештачења. 

 

Член 2 

Наградата и надоместокот на надворешните сора-

ботници се определува во зависност од сложеноста, 

времетраењето, обемот и потребните ресурси за из-

вршеното вештачење или процена, во областа во ко-

јашто надворешниот соработник е ангажиран од Биро-

то за судски вештачења за конкретен предмет на веш-

тачење или процена.  

                                                    

Член 3 

Наградата на надворешниот соработник за изврше-

ното вештачење се определува во износ кој не може да 

биде поголем од 50% од наградата за вештачење која 

припаѓа на Бирото за судски вештачења, согласно за-

кон.  

Наградата на надворешниот соработник од став 1 

на овој член дадена во Прилог бр.1 кој е составен дел 

на оваа уредба. 

Освен наградата од став 1 на овој член, на надореш-

ниот соработник му следува и надоместок за реалните 

трошоци за вештачење, согласно член 7 од оваа уредба. 

 

Член 4 

Во случај на доставување на нови докази врз основа 

на кој се изготвува дополнително вештачење, за изгот-

вување на истото, по ист предмет на вештачење  за кој 

веќе е утврдена награда за изготвеното вештачење, на 

надворешниот соработник  му припаѓа награда во ви-

сина од 50 % од утврдената и пресметаната награда за 

истиот предмет, доколку ваквото вештачење не се 

врши поради пропуст на надворешниот соработник. 

 

Член 5 

Во случај на вештачење чија сложеност и потребна 

експертиза за негово вршење е од поголем обем, награ-

дите од Прилогот на оваа уредба може да се зголемат 

најмногу до 200% од утврдените, во зависност од: 

- големината на документацијата кое е основа за из-

работка на вештачењето 

- должината на анализиран период кој е подолг од 

три години  

- вредност на спорот над 100.000.000 денари  

- дела од организаиран криминал каде се инволви-

рани повеќе од пет правни или физички лица или  

- комплексноста и видот на задачата кој се предмет 

за изработка на вештачење, за кој е потребен највисок 

степен на експертиза и искуство. 

 

Член 6 

 Наградата на надворешниот соработник за изврше-

ната процена се определува во износ кој не може да би-

де поголем од 50% од наградата за процена која припа-

ѓа на Бирото за судски вештачења.     

Наградата на надворешниот соработник од став 1 

на овој член дадена во Прилог бр.2 кој е составен дел 

на оваа уредба. 

         

 Освен наградата од став 1 на овој член на надво-

решниот соработник му следува и надоместок за реал-

ните трошоци, согласно член 7 од оваа уредба. 

          

Член 7 

Под реални трошоци за вештачење и процена се 

подразбираат трошоци направени за:  

1. превоз од местото на живеење, односно седиште-

то на вештакот до седиштето на судот или местото ка-

де што го извршува вештачењето, со средства за јавен 

превоз, како и за враќање до местото на живеење од-

носно седиштето;  

2. превоз, доколку нема можност со средства за ја-

вен превоз, се признава километража со користење на 

патничко возило во сопственост на субјектот кој врши 

вештачење, вклучувајќи ја и патарината (еден киломе-

тар = 10 % од цената на чинење на 1 литар гориво кое 

го користи возилото);  

3. превоз, доколку моторно возило било во употре-

ба за повеќе вештаци во случај од точка 2 на овој став, 

надоместокот за патни трошоци може да се изврши са-

мо за едно возило;  

4. ноќевање согласно приложена сметка (доколку 

ноќевањето е неопходно потребно во местото на врше-

ње на вештачењето и истото е оддалечено најмалку 100 

км од седиштето на вештакот);  

5. материјалните трошоци за дејствија направени 

при изработка на наодот и мислењето, а кои по своја 

природа се специфични и кои ги вршат само специја-

лизирани установи, институции и правни лица, се 

пресметуваат по важечки цени на истите. 

Трошоците од точките 1, 2 и 3 од ставот 1 на овој 

член не му следуваат на надворешниот соработник до-

колку Бирото за судски вештачења има обезбедено 

превоз. 

 

Член 8 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7248/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3813. 

Врз основа на член 29-а од Законот за вештачење 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

115/10, 12/14, 43/14 и 104/15), Владата на Република 

Македонија,  на седницата,  одржана на 28.7.2015  го-

дина, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВИСИ-

НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА РЕАЛНО ПОТ-

РЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ВЕШТАЧЕЊАТА ИЗ-

ВРШЕНИ ОД БИРОТО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕ-

ЊА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВ-

НАТА УПРАВА, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И 

АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ 

 

Член 1 

Со оваа уредба се уредува начинот на пресметува-

ње на висината на надоместокот за реално потребните 

трошоци за вештачењата извршени од Бирото за суд-

ски вештачења за потребите на органите на државната 

управа, јавните претпријатија и акционерските друш-

тва во државна сопственост.  

 

Член 2 

Висината на надоместокот на реално потребните 

трошоци за вештачењата извршени од Бирото за суд-

ски вештачења за потребите на органите на државната 

управа, јавните претпријатија и акционерските друш-

тва во државна сопственост се утврдува според:  

- висината на паричната вредност на предметот за 

вештачење; 

- сложеноста на вештачењето; 

- потребното време за прибирање на податоците; 

- проучување на доставената документација и пода-

тоци; 

- примена на соодветна методологија за област за 

вештачење; 

- изработка на вештачењето (наодот и мислењето) и 

- потребните патни и дневни трошоци и материјал-

ни трошоци. 

Висината на надоместокот од став 1 на овој член е 

дадена во Прилогот кој е составен дел на оваа уредба.  

 

Член 3 

Во случај на вештачење чија сложеност и потребна 

експертиза за негово вршење е од поголем обем, надо-

местокот за реално потребите трошоци од Прилогот на 

оваа уредба може да се зголемат најмногу до 200% од 

утврдените, во зависност од: 

- големината на документацијата кое е основа за из-

работка на вештачењето; 

- должината на анализиран период кој е подолг од 

три години;  

- вредност на спорот над 100.000.000 денари;  

- дела од организаиран криминал каде се инволви-

рани повеќе од пет правни или физички лица и 

- комплексноста и видот на задачата кој се предмет 

за изработка на вештачење, за кој е потребен највисок 

степен на експертиза и искуство. 

 

Член 4 

Во случај на доставување на нови докази врз основа 

на кој се изготвува дополнително вештачење, за изгот-

вување на истото, по ист предмет на вештачење за кој 

веќе е утврден надоместок за реално потребните тро-

шоци на Бирото за судски вештачења му припаѓа надо-

месток во висина од 50 % од утврдениот и пресметани-

от надоместок за реално потребните трошоци за истиот 

предмет, доколку ваквото вештачење не се врши пора-

ди пропуст на вештото лице. 

 

Член 5 

Под потребните патни и дневни трошоци и матери-

јални трошоци се подразбираат трошоци направени за:  

1. превоз од местото на живеење, односно седиште-

то на вештакот до седиштето на судот или местото ка-

де што го извршува вештачењето, со средства за јавен 

превоз, како и за враќање до местото на живеење од-

носно седиштето;  

2. превоз, доколку нема можност со средства за ја-

вен превоз, се признава километража со користење на 

патничко возило во сопственост на субјектот кој врши 

вештачење, вклучувајќи ја и патарината (еден киломе-

тар = 10 % од цената на чинење на 1 литар гориво кое 

го користи возилото);  

3. ноќевање согласно приложена сметка (доколку 

ноќевањето е неопходно потребно во местото на врше-

ње на вештачењето и истото е оддалечено најмалку 100 

км од седиштето на вештакот);  

4. материјалните трошоци за дејствија направени 

при изработка на наодот и мислењето, а кои по своја 

природа се специфични и кои ги вршат само специја-

лизирани установи, институции и правни лица, се 

пресметуваат по важечки цени на истите. 

 

Член 6 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7248/2 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3814. 
Врз основа на член 26 став (4) од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.  14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 
155/12, 42/14 и 97/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, до-
несе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ, НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ  

ЗА ЛЕТАЊЕ 
 

Член 1 
Во Уредбата за посебните услови, начинот и поста-

пката за добивање на одобрение за летање („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 38/13), во членот 
2, точката 6) се менува и гласи: 

„6) Генерална авијација опфаќа операции кои не се 
комерцијални воздухопловни операции или специјали-
зирани услуги со воздухоплов.” 

 
Член 2 

Во членот 6 по зборот „Агенцијата“ се додаваат 
зборовите: “или од неа овластено правно лице согласно 
член 9-д став (1) од Законот за воздухопловство,“ 

   
Член 3 

Во членот 8 во ставот (6) по зборот: „член” се дода-
ваат зборовите: „освен во случај кога Агенцијата имала 
овластено друго правно лице за издавање на одобрени-
ја за летање вон нејзиното работно време согласно 
член 9-д став (1) од Законот за воздухопловство “. 

 
Член 4 

Во членот 9, по ставот (4) се додава нов став (5) кој 
гласи:  

„(5) Во случај на промена на воздухоплов, вклучу-
вање на нов воздухоплов, промена на ден или линија 
или врзување на линии, од страна на Агенцијата се из-
дава потврда дека претходно издаденото одобрение се 
однесува и на промената која се бара.” 

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7). 
 

Член 5 
Во членот 12, во точката е), точката и запирката се 

заменуваат со сврзникот „и”.  
Во точката ж) сврзникот „и” се заменува со точка.  
Точката з) се брише. 
 

Член 6 
Во членот 13 по зборот „Агенцијата“ се додаваат 

зборовите: “или од неа овластено правно лице согласно 
член 9-д став (1) од Законот за воздухопловство.“ 

 
Член 7 

Во членот 15, став (1), во точката г) се додава нова 
реченица која гласи: „Деновите за викенд и празнични-
те денови не се сметаат во временскиот рок утврден во 
оваа точка, освен во случај кога Агенцијата имала ов-
ластено друго правно лице за издавање на одобренија 
за летање вон нејзиното работно време согласно член 
9-д став (1) од Законот за воздухопловство.” 

По ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи:  
„(6) Во случај на промена на воздухоплов, вклучу-

вање на нов воздухоплов, промена на ден или линија 
или врзување на линии, од страна на Агенцијата се из-
дава потврда дека претходно издаденото одобрение се 
однесува и на промената која се бара.” 

Член 8 
Во членот 17, по ставот (1) се додаваат три нови 

става (2), (3) и (4) кои гласат:  
„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, 

Агенцијата може да издава месечно одобрение за 
вршење на карго јавен воздушен превоз доколку пре-
возникот доставил листа на воздухоплови со кои ќе го 
врши превозот и докази за исполнетост на условите од 
член 12 на оваа уредба, за бараниот период.  

(3) Месечното одобрение од став (2) на овој член се 
однесува само за воздухопловите кои се наведени во 
листата на воздухоплови поднесена со барањето за ме-
сечно одобрение. 

(4) Во случај на вклучување на нов воздухоплов, од 
страна на Агенцијата се издава потврда дека претходно из-
даденото одобрение се однесува и на новиот воздухоплов.“ 

Ставот (2) станува став (5). 
 

Член 9 
По членот 17 се додава нов член 17-а кој гласи: 
 

„Член 17-а 
По исклучок од одредбите на оваа глава, за одобру-

вање на авио-такси превоз, панорамски летови и други 
видови на нередовен комерцијален воздушен превоз, 
кој не е чартер превоз, се применуваат одредбите од 
глава IV на оваа уредба.” 

 
Член 10 

Во членот 19 во точката а) по зборот „доаѓа” се до-
даваат зборовите: „освен за воздухоплов без екипаж 
доколку поседува такво уверение“ 

Во точката б) по зборот „воздухопловот” се додава-
ат зборовите: „, или друг соодветен доказ дека возду-
хопловот е пловидбен, доколку таков постои”  

Се додаваат два нови става (2) и (3) кои гласат: 
„(2) Покрај условите од став (1) на овој член, за 

одобрување на летови од генерална авијација кои се 
вршат со воздухоплов без екипаж во контролирана ае-
родромска и терминална зона на воздухопловно прис-
таниште и во воздушен простор над надморска височи-
на од 11000 стапки, операторот треба да достави доказ 
дека воздухопловот е опремен со уред за идентифика-
ција-транспондер. 

(3) Покрај условите од став (1) на овој член, за 
одобрување на летови од генерална авијација кои се 
вршат со воздухоплов без екипаж со маса поголема од 
5700 кг. операторот треба да достави доказ дека возду-
хопловот е опремен со уред за избегнување на судир 
(ACAS/TCAS).” 

 
Член 11 

Во членот 20 во ставот (1) по зборовите: „Републи-
ка Македонија” се додаваат зборовите: „освен во слу-
чај кога Агенцијата имала овластено друго правно лице 
за издавање на одобренија за летање вон нејзиното ра-
ботно време согласно член 9-д став (1) од Законот за 
воздухопловство”.  

По ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и 
(5) кои гласат:  

„(3) Агенцијата може да издаде месечно или триме-
сечно одобрение за вршење летови од генерална авија-
ција доколку операторот на воздухоплов достави листа 
на воздухоплови со кои ќе врши летови од генерална 
авијација и докази за исполнетост на условите од член 
19 на оваа уредба, за бараниот период.  

(4) Добиеното месечно или тримесечно одобрение 
важи само за воздухопловите наведени во листата со 
барањето за месечно или тримесечно одобрение. 

(5) Во случај на вклучување нов воздухоплов, 
Агенцијата издава потврда дека претходно издаденото 
одобрение се однесува и на новиот воздухоплов.” 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (6) и (7). 
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Член 12 
 Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-7348/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3815. 
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15 и 83/15), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 
година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ  НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИС-
КИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, 
КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛ-
НИТЕ  ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ 

ПЛАЌАЊА ЗА 2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Уредбата за поблиските критериуми за дирек-

тните плаќања, корисниците на средствата, максимал-
ните износи и начинот на директните плаќања за 2015 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.16/15, 42/15, 52/15, 92/15, 98/15 и 106/15) во член 2 
став 2 во табелата во подмерката 1.6.  во алинеја 3 по 
зборовите „15 јули 2015 година “ се додаваат  зборови-
те „и од влегување на сила на оваа Уредба до 15 август 
2015 година.“   

 
Член 2 

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

 
 

Бр. 42-8119/1 Заменик на претседателот 
28 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3816. 

Врз основа на член 87 став 5 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 15/15 и 98/15), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 28.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОП-
СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 
АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на АД за изградба и стопанисување 

со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката-Скопје се пренесува правото на сопстве-
ност на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, наменето за изградба на објекти предвиде-
ни со програмата за работа на АД за изградба и стопа-
нисување со станбен простор и со деловен простор од 
значење за Републиката - Скопје, кое претставува ГП 
бр.3.1 КО Кисела Вода 2 Скопје, без надомест и тоа: 

- КП бр.1768/19 со површина од 4104 м2 Кисела 
Вода 2 на бул. „Трета Македонска Бригада“ евиденти-
рано во Имотен лист 47993 КО Кисела Вода 2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6389/2 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3817. 
Врз основа на член 87 став 5 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 15/15 и 98/15), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 28. 7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОП-
СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 
АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на АД за изградба и стопанисување 

со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката-Скопје се пренесува правото на сопстве-
ност на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, наменето за изградба на објекти предвиде-
ни со програмата за работа на АД за изградба и стопа-
нисување со станбен простор и со деловен простор од 
значење за Републиката-Скопје, кое претставува ГП 
бр.04.01 КО Центар 1 Скопје, без надомест и тоа: 

- КП стара положба 13574/2 КО Центар 1 од која се 
формира делот нова положба КП 13574/2 во површина 
од  1.884 м2 КО Центар 1, евидентирано во Имотен 
лист бр. 101859 КО Центар 1, земјиште под зграда, 

- КП стара положба 13575/13 КО Центар 1 од која 
се формира делот нова положба КП 13575/13 КО Цен-
тар 1 во површина од 69 м2, евидентирано во Имотен 
лист бр. 101858 КО Центар 1. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6390/2 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3818. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар што се наоѓа на КП бр. 2419/2 КО Орашец и тоа: 
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- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 
1, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 39 м2   

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6566/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3819. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижни-

те ствари што се наоѓаат на КП 14812 КО Куманово 
ул.11 Октомври и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 
2, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ,  површина од 90 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 
2, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ПП, површина од 13 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 
2, кат НК, број 3, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, внатрешна површина од 78м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 
2, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, внатрешна површина од 35 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 
2, кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
П, внатрешна површина од 72 м2 

во корист на Република Македонија во катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6689/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3820. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење ирасполагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ-ОБЈЕКТИ ВО 
КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижни-

те ствари-објекти што се наоѓаат на КП 20298 за КО 
Куманово ул. „Моша Пијаде“ бр. и тоа: 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда П, површина од 13 м2. 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 
2, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда П, површина од 13м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 
2, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 22 м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6690/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3821. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со  стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 
106/15)Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР-OБЈЕКТ ВО КОРИСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижната 

ствар-објект што се наоѓа на КП.бр. 2419/2 за КО Ора-
шец и  тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1 -1, 
влез 1, кат К1, број 3, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда СТ, површина од 38 м2,  

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член  2 

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

 
Бр. 42-6691/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3822. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ-ОБЈЕКТИ ВО 
КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО  

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижни-

те ствари-објекти што се наоѓа на КП 26144/4 за КО 
Куманово Ж.С.Куманово и тоа: 

- зграда/објект 20, намена на зграда и друг објект 
А1-1, влез 1, кат К1,  број  1,  намена  на  посебен/заед-
нички дел  од зграда  СТ, површина од 42 м2 и 

- зграда/објект 14, намена на зграда и друг објект 
А1-1, влез 1, кат ПР,  број  1,  намена  на  посебен/заед-
нички дел  од зграда  СТ, површина  од 58  м2,    

во  корист на  Република  Македонија во Катаста-
рот за недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6692/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3823. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР-ОБЈЕКТ ВО КОРИСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижната 

ствар-oбјект што се наоѓа на КП 14791 за КО Кумано-
во, Плоштад „Маршал Тито“ и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 
1, кат МА, број 34, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 23 м2,   

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6695/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3824. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.78/15 и 
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижни-

те ствари - објекти што се наоѓаат на КП бр. 16752/10, 
КО Куманово, ул. „ЈНА“ бр. 50 и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект A2-1, влез 
1, кат К1, број 3, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 50 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект A2-1, влез 
1, кат К1, број 3, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ПП, површина од 5 м2 и  

- зграда 1, намена на зграда и друг објект A2-1, влез 
1, кат ПО, број 3, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда П, површина од 8 м2,  

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6697/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3825. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.78/15 и 
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.07.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижни-

те ствари - објекти што се наоѓаат на КП 18680, КО Ку-
маново ул. „Октомвриска револуција“ бр.11 и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 
5, кат ПО, број 4, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда П, површина од 12 м2 ; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 
5, кат К1, број 4, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 65 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објекг А2-2, влез 
5, кат К1, број 4, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ПП, површина од 7 м2,  

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6700/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3826. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата,  одржана на 21.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ - ОБЈЕКТИ ВО  
КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО  

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижни-

те ствари-објекти  што се наоѓаaт на КП 20299 за КО 
Куманово ул.„ Моша Пијаде“ и тоа: 

- зграда 5, намена на зграда и друг објекг А1-1, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ,   површина од 24 м2. 

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 
2, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 27 м2. 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 29 м2. 

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 
2, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда П, површина од 12 м2. 

- зграда 6, намена на зграда и друг објекг А5-4, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда П, површина од 7 м2. 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 
1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда П, површина од 14 м2. 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 51 м2. 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда П, површина од 10 м2 и 

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда П, површина од 8 м2,   

во корист на Република Македонија во катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6702/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3827. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижната 

ствар што се наоѓа на КП бр. 14915 КО Куманово ул. 
„Димитрије Туцовиќ“ бр.2  и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 
2, кат КЗ, број 7, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 53 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 
2, кат КЗ, број 7, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ПП, површина од 2 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 
2, кат ПО, број 7, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда П, површина од 7 м2  

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6709/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3828. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 
106/15“) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР-ОБЈЕКТ ВО КОРИСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижната 

ствар-објект што се наоѓа на КП бр.2419/2 за КО Ора-
шец ББ и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 
1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 51 м2,  

во корист на Република Македонија во катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6712/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3829. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15 и 
106/15),  Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе   
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижни-

те ствари - објекти што се наоѓаат на КП. бр. 13866, КО 
Куманово, ул. Питу Гули бр.7 и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 40 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 
1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда П, површина од 16 м2,  

во корист на Република Македонија во катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6718/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3830. 
Врз основа на член 42 став 4 од Законот за конце-

сии и  јавно приватно партнерство („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 6/12  144/14, 33/15 и 
104/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 28.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА 
УДЕЛОТ ОД СОДРУЖНИКОТ ТПП ЏЕТ ЕНЕРЏИ 
КИРИЛ ГАВРИЛО СЕРАФИМОВ ТП ШТИП НА 
СОДРУЖНИКОТ ФЛЕКС ПОВЕР ДОО УВОЗ ИЗ-
ВОЗ СКОПЈЕ ВО КОНЦЕСИОНЕРОТ ДРУШТВ-
ОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ ХЕЦ 277  

ДОО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Се дава согласност на Концесионерот Друштвото за 

производство и промет  ХЕЦ 277 ДОО Скопје, како но-
сител на правото на концесија на вода за изградба на 
мала хидроелектрична централа за производство на 
електрична енергија добиена по основ на Договор за 
концесија за вода за изградба на малата хидроелек-
трична централа со референтен број 277 Воденешница, 
бр. 12-2867/18 од 20.3.2012 година и Анекс на Договор 
за концесија за вода за изградба на малата хидроелек-
трична централа со референтен број 277 Воденешница, 
бр. 12-2077/1 од 12.03.2015 година, за пренос на 50% 
од уделот на содружникот ТПП Џет Енерџи Кирил 
Гаврило Серафимов ТП Штип на содружникот Флекс 
Повер ДОО увоз извоз Скопје.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6756/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3831. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижни-

те ствари што се наоѓаат на КП 14618 КО Куманово ул. 
„27 Март“  бр.50 и тоа: 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 
1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 32 м2; 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 
5, кат К1, број 1 намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 35 м2; 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 
1, кат К1, број 2 намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 31 м2 и 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 
1, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ПП, површина од 6 м2,  

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6893/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3832. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.78/15 и 
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар што се наоѓа на КП 14040 ул. „Браќа Рибар“ бр. 
35 за КО Куманово и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 
1, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 81 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 
1, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ПП, површина од 21м2,  

во корист на Република Македонија во катастарот 
на недвижности. 
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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. 42-6899/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3833. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.78/15 и 
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар што се наоѓа на КП бр. 16639, КО Куманово, ул. 
Дојранска бр.15  и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект ВЗ-3, влез 
1, кат 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ВЗ-3, површина од 43 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект ВЗ-3, влез 
1, кат 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ПП, површина од 1 м2, 

во корист на Република Македонија во катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6902/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3834. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.78/15 и 
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар што се наоѓа на КП 14034/1, КО Куманово,  
ул.Иво Лола Рибар бр.41 и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 
2, кат ПР, број 9, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 43 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 
2, кат ПО, број 9, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда П, површина од 9 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 
2, кат К4, број 16, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 18 м2,  

во корист на Република Македонија во катастарот 
на недвижности. 

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

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

 
Бр. 42-6905/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3835. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.78/15 и 
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар што се наоѓа на КП бр. 17637, КО Куманово, ул. 
Гоце Делчев бр.31  и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект A1-1, влез 
1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 57 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект A1-1, влез 
1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ПП, површина од 2 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект A1-1, влез 
1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда П, површина од 29 м2,  

во корист на Република Македонија во катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6913/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3836. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.78/15 и 
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар што се наоѓа на КП бр.9566/1 КО Куманово  ул. 
„Никола Тесла“ бр.11 и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1. влез 
2, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ, површина од 34 м2,  

во корист на Република Македонија во катастарот 
на недвижности. 
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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. 42-6917/1 Заменик на претседателот 

21 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3837. 
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заш-

тита на децата („ Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015  
и 25/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИ-
ВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ДЕТСКА ГРАДИНКА  

„ТИА“  ВО ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватна установа за деца- детска градинка ,,ТиА“  во 
Тетово, со седиште на ул. ,,Јован Ончевски” бр. 26 . 

  
Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 
основа на поднесеното барање од ТП „Т&А НАУЧИ 
ПОВЕЌЕ” услуги во образование, со ЕДБ: 
5028014509844, со седиште на улица „Александар 
Здравковски“ бр.1, о. Тетово, преку овластено лице  
Наташа Бошко Пишовска. 
 

Член  3 
Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 

одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, која како 
дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, 
исхрана, воспитно- образовани, спортско-рекреативни, 
културно-забавни активности, мерки и активности за 
подобрување и зачувување на здравјето и за поттикну-
вање на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, 
менталниот и социјалниот развој на детето на возраст 
од една до шест  години живот, односно до вклучување 
во основното образование, како и престој и исхрана и 
за деца над шест години, односно од поаѓање во основ-
но училиште до десет години возраст, согласно Зако-
нот за заштита на децата.  

 
Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-
ци кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-
тание на деца во приватната установа за деца од член 1 
од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните 
стандарди и нормативи за вршење на дејноста. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно 
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-
носта.  

 
Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе биде сместена во објект на ул. „ Јован Ончев-
ски“ бр.26, о. Тетово, со површина од 128м², како и от-
ворен дел од 100м2 кој ќе се користи како површина за 
игра на деца на отворено. 

Член 7 
Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижува-

ње и воспитание е околу 45 деца,  организирани во две 
комбинирани групи  за деца на возраст од една до шест 
години и една група за деца на  возраст од шест до десет 
години , согласно Законот за заштита на децата.  

 
Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е според Програ-
мата за рано учење и развој („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.46/14). 

  
Член 9 

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во 
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 
македонски јазик и неговото  кирилско писмо, соглас-
но  Законот за заштита на децата. 

 
Член 10 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-
то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-
цијална политика и уписот во Централниот регистар на 
Република Македонија. 

 
Член 11 

 Средствата за основање и работа на приватната ус-
танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 
основачот. 

 
Член 12 

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

 
Бр. 42-6987/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3838. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 28.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

AРАЧИНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Секрета-

ријат за спроведување на Рамковен договор, му преста-
нува користењето на следните движни ствари: 

 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Општина Aрачи-
ново. 

 
Член 3 

Заменикот на претседателот на Владата, задолжен 
за спроведување на Рамковниот договор, склучува до-
говор со градоначалникот на општина Aрачиново, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука.  
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-7221/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3839. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 28.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ОПШТИНА 

ГРАДСКО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Секрета-

ријат за спроведување на Рамковен договор, му преста-
нува користењето на следните движни ствари: 

 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Општина Град-
ско. 

 
Член 3 

Заменик на претседателот на Владата, задолжен за 
спроведување на Рамковниот договор, склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Градско, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движни 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. 42-7221/2 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3840. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 28.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ОПШТИНА 

ЛИПКОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Секрета-

ријат за спроведување на Рамковен договор, му преста-
нува користењето на следните движни ствари: 

 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Општина Лип-
ково. 

 
Член 3 

Заменик на претседателот на Владата, задолжен за 
спроведување на Рамковниот договор, склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Липково, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движни 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. 42-7221/3 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3841. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 28.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ОПШТИНА 

ПЛАСНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Секрета-

ријат за спроведување на Рамковен договор, му преста-
нува користењето на следните движни ствари: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Општина Плас-
ница. 

 
Член 3 

Заменикот на претседателот на Владата, задолжен 
за спроведување на Рамковниот договор, склучува до-
говор со градоначалникот на општина Пласница, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движни 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. 42-7221/4 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3842. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/2015 и 106/2015), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Националната установа Национална и универзитетска библиоте-
ка „Св.Климент Охридски“ - Скопје и престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Ѕвез-
ди на светската книжевност, и тоа: 

 

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

за култура. 
 

Член 3 
Директорот на Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ 

- Скопје склучува договор со министерот за култура со кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-7239/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3843. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15 и 106/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА 
УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ.КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-

ните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Македон-
ски искушенија и тоа: 

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

установа Национална и универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Национална и универ-

зитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-7240/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3844. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15 и 106/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА 
УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  

- БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-

ните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Маке-
донски искушенија и тоа: 

 
  
 

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

танова универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Битола. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа универзитетска библио-

тека „Св.Климент Охридски“ - Битола 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-7240/2 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3845. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15 и 106/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ - ТЕТОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 
Македонски искушенија и тоа: 

 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната ус-
танова библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа библиотека „Кочо Ра-
цин“ - Тетово 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 42-7240/3 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3846. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15 и 106/15), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-

ните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Македон-
ски искушенија и тоа: 

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

танова универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа универзитетска библио-

тека „Гоце Делчев“ - Штип со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
Бр. 42-7240/4 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3847. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15 и 106/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Маке-
донски искушенија и тоа: 

  
  
 
 
 

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

установа библиотека „Григор Прличев“ - Охрид. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа библиотека „Григор 

Прличев“ – Охрид 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

Бр. 42-7240/5 Заменик на претседателот 
28 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3848. 
Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ  

ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
200.000 литри Еуродизе БС гориво за потребите на Ма-
кедонски Железници Транспорт АД – Скопје и тоа за: 

- август 2015 година да се отстапат 100.000 литри 
Еуродизел БС гориво и 

- септември 2015 година да се отстапат 100.000 лит-
ри Еуродизел БС гориво. 

Еуродизел БС горивото од став 1 на овој член се от-
стапуваат на Македонски Железници Транспорт АД – 
Скопје за извршување на работите од нивната дејност-
услуги за превоз на патници и стока со железница. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапеното го-
риво, паѓаат на товар на Македонски Железници Тран-
спорт АД – Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-7280/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3849. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
28.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВ-
НИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И 
ГРАДЕЖНИШТВО СД-ТРАНС ДООЕЛ СЛАВЕ ИЗ-
ВОЗ-УВОЗ С.ЗВЕГОР  ДЕЛЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „РЗАЧКИ КАМЕН“ С. СТАМЕР, ОПШТИНА  

ДЕЛЧЕВО 
 
1.  На Друштвото за производство и градежништво 

СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с. Звегор Делче-
во се доделува концесија за експлоатација на минерал-
на суровина – варовник на локалитетот “Рзачки Камен“ 
с.Стамер, општина Делчево, со површина на простор 
на концесија за експлоатација дефиниран со точки ме-
ѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинира-
ни со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

Точка Координата Y Координата X 
Т-1 7653482 4649271 
Т-2 7653465 4649168 
Т-3 7653455 4648795 
Т-4 7653291 4648599 
Т-5 7653168 4648657 
Т-6 7653311 4648995 
Т-7 7653255 4649098 
Т-8 7653280 4649190 
Т-9 7653276 4649242 

Т-10 7653352 4649252 
Т-11 7653412 4649235 
Т-12 7653482 4649271 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  
0.118244km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

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

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

 
Бр. 42-7316/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3850. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/2015 и 
106/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 28.7.2015 година, донесe 

      
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА 
- ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“  

- СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Националната установа - Центар 

за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга се даваат на 
трајно користење без надомест недвижни ствари, и тоа: 

 1) простории во зграда бр.1, намена на зграда В3, 
на ул. „15-ти Корпус“, лоцирани на КП бр.2233/3, КО 
Струга, запишани во Имотен лист бр.4318, сопственост 
на Република Македонија: 

- влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда – 
ДП, со површина од         2799 м2,  

- влез 1, кат СУ, намена на посебен дел од зграда – 
ДП, со површина од 183 м2,  
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- влез 1, кат СУ, намена на посебен дел од зграда – 
ДП, со површина од 128 м2,  

- влез 1, кат СУ, намена на посебен дел од зграда – 
П, со површина од 18 м2,  

2) просторија во зграда бр.3, намена на зграда В1-1, 
на ул. „Партизанска“, лоцирана на КП бр.2233/1, КО 
Струга, запишана во Имотен лист бр.4318, сопственост 
на Република Македонија: 

- влез 3, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – П, со површина од   24 м2,  

3) помошна просторија во зграда бр.1, намена на 
зграда В3, на ул.„Партизанска“, лоцирана на КП 
бр.2233/5, КО Струга, запишана во Имотен лист 
бр.4318, сопственост на Република Македонија: 

- влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од 
зграда – П, со површина од  171 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7402/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3851. 
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија”, бр. 78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 28.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИ ШУМИ 
              „МАКЕДОНСКИ ШУМИ” – СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за стопани-
сување со државни шуми „Македонски шуми“ – Скопје 
се даваат на трајно користење без надомeсток, недвиж-
ни ствари запишани во Имотен лист бр.46527 за КО 
Куманово кои се наоѓаат на КП 16761/1, сопственост 
на Република Македонија и тоа: 

- објект бр.1, влез 1, кат ПР, со намена на посебен 
дел ПП, со површина од 23 м2 и  

- објект бр.1, влез 1, кат ПР, со намена на посебен 
дел ДП, со површина од 746 м2. 

  
Член 2 

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

 
Бр. 42-7404/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3852. 
Врз основа на член 65 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр.78/2015 и 
106/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижни 

ствари - објект кој се наоѓа на КП 689, КО Центар 2, 
кој се наоѓа на  ул. Васил Ѓоргов бр.35-а во Скопје, и 
тоа:  

- зграда / објект 1, намена на зграда и друг објект 
Б2-7, влез 1, ПР, број 1, намена посебен/заеднички дел  
од зграда ДП,  внатрешна површина од 324  м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7495/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3853. 
Врз основа на член 506 од Законот за трговски 

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, 
138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во 
својство на Собрание на Друштвото, на седницата, од-
ржана на 28.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ  НА КОНСОЛИДИРАНА РЕ-
ВИДИРАНА ГОДИШНА  СМЕТКА  И КОНСОЛИ-
ДИРАНИ РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗ-
ВЕШТАИ НА АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕ-
ЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕ-
НОСТ – СКОПЈЕ СО АД ГРАДСКИ ТРГОВСКИ 
ЦЕНТАР - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1.01.2014  

ДО 31.12.2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува консолидираната реви-

дирана Годишна сметка и консолидирани ревидирани 
финансиски  извештаи на АД за стопанисување со де-
ловен простор во државна сопственост –Скопје со АД 
Градски трговски Центар –Скопје, за период од 
1.01.2014 до 31.12.2014 година, бр.02-3152/10 од 
29.06.2015 година, усвоена од Одборот на директори на 
АД за стопанисување со деловен простор во државна 
сопственост –Скопје. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7506/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3854. 
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, 138/14 и 88/15 ), Владата на Репуб-
лика Македонија, во својство на Собрание на Акциo-
нерското друштво за стопанисување со деловен прос-
тор, во државна сопственост – Скопје, на седницата, 
одржана на 28.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО И ВОДЕ-
ЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ДРУШТВОТО НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА 
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ  СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето и водењето на работењето 

со Друштвото на членовите на Одборот на директори 
на Акционерското друштво за стопанисување со дело-
вен простор, во државна сопственост-Скопје за 2014 
година. 

 
Член 2 

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

                                                                  
Бр. 42-7507/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3855. 
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, 138/14 и 88/15 ), Владата на Репуб-
лика Македонија, во својство на Собрание на Акцио-
нерското друштво за стопанисување со деловен прос-
тор, во државна сопственост – Скопје, на седницата, 
одржана на 28.7.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА  ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ 
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕ-
ЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  

- СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на членот на Одборот на 

директори на Акционерското друштво за стопанисува-
ње со деловен простор, во државна сопственост-Скопје 
за 2014 година и тоа:  

- Жаклина Трајковска- неизвршен независен член 
на Одборот на директори. 

 
Член 2 

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

  
Бр. 42-7507/2 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3856. 
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, 41/1, 138/14 и 88/15 ), Владата на Репуб-
лика Македонија, во својство на Собрание на Акцио-
нерското друштво за стопанисување со деловен прос-
тор, во државна сопственост – Скопје, на седницата, 
одржана на 28.7.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА  ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕ-
НОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИ-
ОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на членот на Одборот на 

директори на Акционерското друштво за стопанисува-
ње со деловен простор, во државна сопственост-Скопје 
за 2014 година и тоа:  

- Диме Јовановски - неизвршен  член на Одборот на 
директори. 

 
Член 2 

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

                                                                  
Бр. 42-7507/3 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3857. 
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, 41/1, 138/14 и 88/15 ), Владата на Репуб-
лика Македонија, во својство на Собрание на Акцио-
нерското друштво за стопанисување со деловен прос-
тор, во државна сопственост – Скопје, на седницата, 
одржана на 28.7.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА  ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕ-
НОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АК-
ЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на членот на Одборот на 

директори на Акционерското друштво за стопанисува-
ње со деловен простор, во државна сопственост-Скопје 
за 2014 година и тоа:  

- Исљам Ибраими - неизвршен  член на Одборот на 
директори. 

 
Член 2 

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

       
Бр. 42-7507/4 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3858. 
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, 138/14 и 88/15), Владата на Репуб-
лика Македонија, во својство на Собрание на Акцио-
нерското друштво за стопанисување со деловен прос-
тор, во државна сопственост – Скопје, на седницата, 
одржана на 28.7.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА  ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕ-
НОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИ-
ОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на членот на Одборот на 

директори на Акционерското друштво за стопанисува-
ње со деловен простор, во државна сопственост-Скопје 
за 2014 година и тоа:  

- Шеваљ Цеку -  извршен  член на Одборот на ди-
ректори. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7507/5 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3859. 
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, 138/14 и 88/15 ), Владата на Репуб-
лика Македонија, во својство на Собрание на Акцио-
нерското друштво за стопанисување со деловен прос-
тор, во државна сопственост – Скопје, на седницата, 
одржана на 28.7.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА  ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕ-
НОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АК-
ЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН  ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на членот на Одборот на 

директори на Акционерското друштво за стопанисува-
ње со деловен простор, во државна сопственост-Скопје 
за 2014 година и тоа:  

- Ристо Новачевски - претседател на Одборот на ди-
ректори. 

 
Член 2 

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

       
Бр. 42-7507/6 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3860. 
Врз основа на член 383 став (1)  точка 2) од Законот 

за трговски 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, 138/14 и 88/15), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕВИДИРАНАТА ГОДИШ-
НА СМЕТКА, ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И 
ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОС-
ТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ ЗА 
ПЕРИОД 1.01.2014 ГОДИНА ДО 31.12.2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Ревидираната  годиш-
ната сметка, финансиските извештаи и Годишниот из-
вештај за работењето на АД за стопанисување со дело-
вен простор во државна сопственост-Скопје, бр.02-
3152/8 од 29.06.2015 година, усвоени од Одборот на 
директори на Друштвото, на седницата, одржана на  
29.06.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7508/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3861. 
Врз основа на член 10 став (3) од Законот за Гео-

лошкиот завод на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 136/12 и 41/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 28.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИ-
ФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 
ЗА КОРИСТЕЊЕ И УВИД ВО ПОДАТОЦИТЕ ОД 
ГЕОЛОШКИОТ ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ, 
КАКО И ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД  

ГЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 

за изменување и дополнување на Тарифникот за виси-
ната на надоместокот за користење и увид во подато-
ците од Геолошкиот информативен систем, како и за 
користење на резултатите од геолошките истражувања, 
бр. 03-226/9 од 21.7.2015 година. 

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

 
Бр. 42-7625/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3862. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015 и 
106/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за економија, му престанува користењето на 
движни ствари и тоа:  

 
Ред. 
број 

Вид на опрема – Опис 
Количина 

1. Административна маса од ма-
сивно дрво - парена бука, прва 
класа со максимална влажност 
10 % 12 

2. Автентичен бутин од обработени 
(штици зајакнети со железни 
траки) 1 

3. Автентични алатки за правење 
сирење од обработени штици за-
јакнети со железни траки 1 

4. Апарат за кафе за канцелариска 
намена 1 

5. Апарат за кафе италијански про-
извод со депонатор за вода 400V 
снага 4Kw 1 

6. Автентичен стол од масивно 
дрво парена бука прва класа со 
максимално влажност 8%, 
соврмемен дизајн со традицион-
лани елементи со заоблени 
ивици 1 

7. Блок маса, неутрална, со фиока 
со постоље и врата, материјал 
инокс 4 

8. Аспиратор Еко хауба, зидна из-
работка од инокс со филтри од 
инокс со ланци и куќи за бесење 
на истата со електрична светилка 4 

9. Брачен кревет од масивно дрво 
парена бука прва класа со макси-
мална влажност 8% со фрес и за-
облени ивици 52 

10. Блок маса со фиока со постоље и 
врата, изведба инокс 1 

11. Буре за вино со постоље израбо-
тено од масивно дрвени штици 
од масивно дрво, парена бука 
прва класа со максимална влаж-
ност 8%, заоблени ивици  3 

12. Вертикален фрижидер со една 
врата за замрзнување со капаци-
тет од 700 литри изведено од  
инокс, термостат со ЛЦД дис-
плеј  10 

13. Витрина од масивно дрво застак-
лена за кујнски производи и ра-
ботни алатки  3 

14. Висечки елемент со шибер врата 
изведна инокс 185/35/71 1 

15. Волнен килим - Пријавница со 
површина од 10,953 м2 3 

16. Волнен килим - Продавница со 
површина од 15,63 м2 7 

17. Волнен килим со мотиви од Бе-
ровско со површина од 28,86 м2 11 

18. Волнен килим со мотиви од 
Скопско со површина од 37,573 
м2 11 

19. Волнен килим со мотиви од Би-
толско со површина од 43,88 м2 16 

20. Волнен килим со мотиви од При-
лепско со површина од 34,28 м2 11 

21. Волнен килим со мотиви од Те-
товско со површина од 62,08 м2 19 

22. Волнен килим со мотиви од Га-
личко со површина од 75,97 м2 26 

23. Волнен килим со мотиви од Ре-
канско со површина од 126,12 м2 44 

24. Волнен килим со мотиви од Кра-
товско со површина од 49,648 м2 14 

25. Волнен килим со мотиви од Дел-
чевско со површина од 39,16 м2 13 

26. Волнен килим со мотиви од Ве-
лешко со површина од 42,175 м2 13 

27. Волнен килим со мотиви од 
Струшко со површина од 
181,808 м2 42 

28. Волнен килим со мотиви од Кума-
новско со површина од 36,47 м2 12 

29. Волнен килим - АН со мотиви од 
Галичко, Тетовско, Делчевско, Би-
толско  со површина од 40,30 м2 14 

30. Двојна фотеља од масивно дрво, 
парена бука прва класа со макси-
мална влажност 8%, современ 
дизајн со традиционални елемне-
ти  ( 1,20 м) 1 

31. Декоративен долап автентичен 
дизајн од дрвени штици парена 
бука прва класа со максимална 
влажност 8%  4 

32. Грнчарска печка од шамотни ту-
ли и шамотен врзен материјал во 
стандардна форма за презентаци-
ја на печење 1 

33. Грнчарска маса и колце за 
традиционален начин на изра-
ботка на грнчарски предмети од 
масивно дрво, парена бука прва 
класа со максимална влажност 
8%, современ дизајн со 
традиционални елементи заобле-
ни ивици 1 

34. Декоративно огледало во 
апартмани направена од профи-
лена рамка од дрвен масив 6 

35. Дрвен елемент офис во пред-
просторот кујна од обработени 
штици, парена бука прва класа 
со максимална влажност 8%, 
соврмен дизајн со декорација со 
локални карактеристики  4 

36. Единечен кревет од масивно 
дрво, парена бука со максимална 
влажност 8%, со фрес и заоблени 
ивици 8 

37. Електрична скара со хард хром 
плоча рамна, заштитен сигурно-
сен термостат за заштита од по-
жари 3 

38. Електричен шпорет со четири 
независни зони со независна ре-
гулација од електрично решо, со 
заштитен сигурносен термостат 
за заштита од пожар 4 

39. Електрична фритеза со два базе-
на со капацитет 10+10 литри, 
подвижен дел за чистење нечис-
тотии, заштитен сигурносен 
термостат за заштита од пожар, 
со две врати инокс  3 
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40. Електрична конвекциска печка 
со ЛЦД дисплеј, команди на ди-
пир со автоматски систем на ми-
ење на печката со можност за 
програмирање на 300 меморира-
ни рецепти, материјал Инокс 
88.5/72.3/81 цм 1 

41. Застаклена витрина од масивно 
дрво за книги, каталози, предме-
ти прва класа со максимална 
влажност 8% и заоблени ивици 56 

42. Застаклена витрина од масивно 
дрво за книги, каталози, предме-
ти прва класа со максимална 
влажност 8% и заоблени ивици 
(7,2 м) 8 

43. Клупа од масивно дрво, парена 
бука прва класа со максимална 
влажност 8%, современ дизајн со 
традиционални елементи 6 

44. Ковчег од масивно дрво, орев 
прва класа со максимална влаж-
ност 8%, со фрез и заоблени иви-
ци автентичен дизајн со геомет-
риска декорација изведена од 
длабок рес со фолклорни еле-
менти  27 

45. Комода од масивно дрво, парена 
бука прва класа со максимална 
влажност 8%, со фрес и заоблени 
ивици, опремена со огледало 48 

46. Конференциска маса, современ 
дизајн со традиционални еле-
менти, обработени штици парена 
бука прва класа со максимална 
влажност 8%, со декорација со 
локални карактеристики ( 9,60 м) 4 

47. Кружна маса од масивно дрво, 
парена бука прва класа со макси-
мална влажност 8%, заоблени 
ивици, автентичен дизајн 2 

48. Кујунџиска прирачна печка со 
димензии 50x50x50 1 

49. Кујна од масивно дрво, парена 
бука прва класа со максимална 
влажност 10 % ( 2,3 м ) 1 

50. Ледомат, изработка инокс, пот-
полно автоматска работа, филтер 
за пумпа, термостат за регулаци-
ја на ладење, депоратор за вода, 
капацитет 37 кг мраз дневно 
45/54.5/69 цм 1 

51. ЛЦД Телевизор 42" Лед ТВ, Фул 
Хд  42 

52. ЛЦД Телевизор  55" Лед ТВ, Хд 
дигитал Хд тунер  14 

53. Маса од масивно дрво, парена 
бука прва класа со максимална 
влажност 8%, со фрес и заоблени 
ивици автентичен дизајн и деко-
рација изведена со длабок рес 26 

54. Микровална  - кујнски апарат 1 
55. Машина за миење садови, изве-

дена од инокс капацитет 580 чи-
ни на час со депоратор, дозатор 
за детергент  5 

56. Машина за мелење месо, изведба 
на тело од полиран алуминиум, 
со решетка за мелење од инокс 3 

57. Мелница за кафе од италијанско 
производство 1 

58. Миндера од масивно дрво 
(164,69 м), парена бука, класа I 38 

59. Современ минибар од масивно 
дрво, парена бука, класа I 14 

60. Мултифункционална рамка од 
профилиран дрвен масив, парена 
бука, класа I 50 

61. Мусандра од масивно дрво, па-
рена бука, класа I  65 

62. Современи надкасни од масивно 
дрво, парена бука со фрез и заоб-
лени ивици 108 

63.  Низок пулт за предмети (2 м) од 
масивно дрво, парена бука, класа 
I 1 

64. Ниска кружна маса со 3 парчиња 
троношци, изработени од дрвени 
штици од масивно дрво, парена 
бука, класа I  2 

65. Ниска маса од масивно дрво, па-
рена бука, класа I, со максимал-
на влажност  8%, заоблени 
ивици 27 

66. Огласна табла во профилирана 
рамка од  дрвен масив, парена 
бука, класа I 7 

67. Висечки елементи со средна по-
лица шибер врати, изведба инокс 5 

68. Парохватачка за машина за мие-
ње садови со филтри од инокс  1 

69. Плочи за сечење и аранжирање 
од PVC  материјал во боја  3 

70. Полица од масивно дрво (138,52 
м ), парена бука, класа I 142 

71. Постоље за електрична кон-
венционална печка, изработка 
инокс 1 

72. Продажен пулт (5,8 м) од масив-
но дрво, парена бука, класа I, со 
максимална влажност 8%, во об-
јект - Продавница 4 

73. Пулт од масивно дрво (17,52 м) 
парена бука, класа I, со макси-
мална влажност од 8% 7 

74. Пулт со ормани од масивно дрво 
(8,40м) парена бука, класа I 8 

75. Работен пулт (1,90м) за подго-
товка на  тутун од масивно дрво 
-парена бука, класа I 1 

76. Работна маса  24 
77. Работна маса отворена, долна и 

средна полица, со ногари од кру-
жен профил подесиви по висина, 
изведба инокс 1 

78. Работна маса со долна и средна 
полица, со ногари од кружен 
профил подесиви по висина, из-
ведба инокс 4 

79. Разбој од масивно дрво од паре-
на бука, класа I, со фрез и заоб-
лени ивици 2 

80. Разладна работна маса сo плоча 
со садопер, изведба инокс, 
Skotchbrite AISI 304 9 

81. Рафт полица (104,53 м) од деко-
ративна обработена штица со 
профилација, парена бука, класа 
I 77 

82. Садопер со две корита, со меха-
ничка туш батерија, со долна по-
лица и место за корпа 3 
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83. Садопер со едно корито и цедил-
ник, со долна полица изведба 
инокс, со ногари и кружен про-
фил подесиви по висина 4 

84. Саламорезачка, изведба инокс    4 
85. Сецкач за зеленчук ромањола, 

изведба инокс 4 
86. Скара на вулканска лава со по-

стоље со врата, заштитен сигур-
носен термостат за заштита од 
пожари, термостат за автоматска 
регулација на температура со ре-
шетка подесивна повисина, ка-
мења од вулканска лава   3 

87. Скара на вулканска лава со димен-
зии ( 40/70/85) цм со постоље со 
врата, заштитен сигурносен термос-
тат за заштита од пожари, термостат 
за автоматска регулација на темпе-
ратура со решетка подесивна по ви-
сина, камења од вулканска лава 1 

88. Декоративни уметнички слики 
со етно мотиви 119 

89. Современ стол од парена бука, 
класа I, со механизам за подесу-
вање со дрвена облога и тркалца, 
тапацирана со квалитетен сунгер 
и еко кожа 10 

90. Современа комода од масивно 
дрво, парена бука, класа I, со об-
работка со фрез и заоблени 
ивици, опремена со огледало 3 

91. Сталажа од инокс за складирање 
со 4 етажи со кружни профили, 
со полици, изведба инокс 12 

92. Средна сталажа со шибер врата  3 
93. Висечки елемент со средна поли-

ца со шибер врати изведба инокс 2 
94. Апарат за сок - џусер 1 
95. Автентичен стол од масивно 

дрво од парена бука, класа I 48 
96. Стол во традиционална форма од 

масивно дрво, парена бука класа 
I, со квалитетен тапацир 241 

97. Автентичен стол од масивно 
дрво (маса) -парена бука, класа I 28 

98. Фотеља од класичен стил, од ма-
сивно дрво парена бука, класа I 2 

99. Столарска маса од дрвени масив-
ни талпи од масивно дрво 1 

100. Трупец за месо со PVC плоча и 
постоље од инокс, квадратни 
профили, изведба инокс 2 

101. Фрижидер во апартмански минибар 53 
102. Електрична фритеза со два базе-

на со капацитет 10+10 литра, 
подвижен дел за чистење на не-
чистотии заштитен сигурносен 
термостат за заштита од пожари 
и термостат за автоматска регу-
лација на температура 1 

103. Висечки светлосен елемент во 
апартмани, во форма на кружен 
прстен обработено од ковано же-
лезо, во металниот прстен се  по-
ставуваат 3 светилки 95 

104. Висечки светлосен елемент во 
апартмани, во форма на кружен 
прстен обработено од ковано же-
лезо, во металниот прстен се  по-
ставуваат 5 светилки 92 

105. Висечки светлосен елемент во 
апартмани, во форма на кружен 
прстен обработено од ковано же-
лезо, во металниот прстен се  по-
ставуваат 7 светилки 33 

106. Столче за шанк, современа фор-
ма со традиционални елементи 
од масивно дрво, парена бука, 
класа I 21 

107. Шанк во П-облик со фасада и ра-
конаслон од гранит, конструкци-
ја на шанкот од инокс, профили 
квадратен облик, со работни 
плочи изведба инокс 2 

108. Ќебе со текстура на кадифе, со 
антиалергиска ткаенина – вел-
слип микровлакна 60 

109. Пешкир за нозе со димензии 
70x100 см, со густина 400гр/м2 110 

110. Декоративно огледало со димен-
зии 70x100 см, со профилирана 
рамка од дрвен масив, завршно 
бајцувано 91 

111. ФУСРА осрам 4x18 w (флуо-
росцентна уградна светилка со 
параболичен растер) 37 

112. Јорган дупли, антиалергиски 52 
113. Јорган единечен, антиалергиски 8 
114. Памучна карирана завеса поде-

лена во две парчиња со димен-
зии на прозор 70x120 см 5 

115. Памучна карирана завеса поде-
лена во две парчиња со димен-
зии на прозор 140x120 см      11 

116. Памучна карирана завеса поде-
лена во две парчиња со димен-
зии на прозор 50x60 см 9 

117. Памучна карирана завеса поде-
лена во две парчиња со димен-
зии на прозор 60x140 см   25 

118. Памучна карирана завеса поде-
лена во две парчиња со димен-
зии на прозор 60x60 см   1 

119. Памучна карирана завеса поде-
лена во две парчиња со димен-
зии на прозор 60x80 см    3 

120. Памучна карирана завеса поде-
лена во две парчиња со димен-
зии на прозор 60x90 см    3 

121. Памучна карирана завеса поде-
лена во две парчиња со димен-
зии на прозор 65x110 см    3 

122. Памучна карирана завеса поде-
лена во две парчиња со димен-
зии на прозор 75x145 см 9 

123. Памучна карирана завеса поде-
лена во две парчиња со димен-
зии на прозор 80x80 см 9 

124. Памучна карирана завеса со 
машничка во средина, со димен-
зии на прозор со димензии на 
прозор 75x115 см  3 

125. Памучна карирана завеса со 
машничка во средина, со димен-
зии на прозор со димензии на 
прозор 50x120 см   2 

126. Памучна карирана завеса во рес-
торан, поделена во две парчиња, 
со дрвена корниза, платнен дра-
пер, корниз со дупла шина, со 
димензии на прозор 140x120 см     4 
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127. Памучна карирана завеса во рес-
торан, поделена во две парчиња, 
со дрвена корниза, платнен дра-
пер, корниз со дупла шина, со 
димензии на прозор 160x120 см       3 

128. Памучна карирана завеса собра-
на со машничка во средина, со 
дрвена корниза, со димензии на 
прозор 60x195 см    1 

129. Памучна карирана завеса, деко-
рирано со комбинација на 
платна, со платнени драпери, 
дупла корниза, со маска од дрве-
ни обработени штици, со димен-
зии на прозор 165x150 см 4 

130. Памучна карирана завеса, деко-
рирано со комбинација на 
платна, со платнени драпери, 
дупла корниза, со маска од дрве-
ни обработени штици, со димен-
зии на прозор 250x150 см 1 

131. Памучна карирана завеса со 
платнени драпери, дупла кор-
низа, со димензии на прозор 
105x140 см 4 

132. Памучна карирана завеса со 
платнени драпери, дупла кор-
низа, со димензии на прозор 
140x220 см 2 

133. Памучна карирана завеса со 
платнени драпери, дупла кор-
низа, со димензии на прозор 
160x120 см   3 

134. Памучна карирана завеса со 
платнени драпери, дупла кор-
низа, со димензии на прозор 
240x130 см 1 

135. Памучна карирана завеса со платне-
ни драпери, дупла корниза, со димен-
зии на прозор 40x220 см 3 

136. Памучна карирана завеса со платне-
ни драпери, дупла корниза, со димен-
зии на прозор 50x120 см 2 

137. Памучна карирана завеса со 
платнени драпери, дупла кор-
низа, со димензии на прозор 
60x120 см 8 

138. Памучна карирана завеса со 
платнени драпери, дупла кор-
низа, со димензии на прозор 
60x125 см  18 

139. Памучна карирана завеса со 
платнени драпери, дупла кор-
низа, со димензии на прозор 
60x140 см 16 

140. Памучна карирана завеса со 
платнени драпери, дупла кор-
низа, со димензии на прозор 
60x90 см 24 

141. Памучна карирана завеса со 
платнени драпери, дупла кор-
низа, со димензии на прозор 
60x220 см 6 

142. Памучна карирана завеса со 
платнени драпери, дупла кор-
низа, со димензии на прозор 
65x140 см 8 

143. Памучна карирана завеса со 
платнени драпери, дупла кор-
низа, со димензии на прозор 
70x100 см 1 

144. Памучна карирана завеса со 
платнени драпери, дупла кор-
низа, со димензии на прозор 
70x120 см 6 

145. Памучна карирана завеса со 
платнени драпери, дупла кор-
низа, со димензии на прозор 
70x130 см 8 

146. Памучна карирана завеса со 
платнени драпери, дупла кор-
низа, со димензии на прозор 
70x100 см 1 

147. Памучна карирана завеса со 
платнени драпери, дупла кор-
низа, со димензии на прозор 
70x220 см 2 

148. Памучна карирана завеса со 
платнени драпери, дупла кор-
низа, со димензии на прозор 
80x130 см 8 

149. Памучна карирана завеса со 
платнени драпери, дупла кор-
низа, со димензии на прозор 
80x160 см 4 

150. Памучна карирана завеса со 
платнени драпери, дупла кор-
низа, со димензии на прозор 
90x220 см 3 

151. Перници антиалергиски со ди-
мензии 50x70 см    112 

152. Сет декоративна прекривка за 
дупли кревет, со перница со вез 
по локални фолклорни елементи 60 

153. Сет постелнини - дупло, памучен 
чаршав и навлаки за јорган, пер-
ници со вез по локални фолклор-
ни елементи, од квалитетен поп-
лин платно 120 

154. Сет галантерија за бања, држачи 
за течен сапун, држач за ВЦ чет-
ка и четка, држач за хартија 72 

155. Сет пешкири за едно лице со ди-
мензии (100x150 см, 70x100 см, 
40x70 см, 30x50 см, густина 
400гр/м2) 224 

156. Декоративен платнен прекривач 
за маса кај миндера, со вез со 
фолклорни елементи 35 

157. Декоративен платнен прекривач 
за кружна маса кај миндера, со 
вез со фолклорни елементи 4 

158. Декоративен платнен прекривач 
за ниска маса кај миндера, со вез 
со фолклорни елементи 2 

159. Декоративен платнен прекривач 
за столови во ресторанот, со вез 
со фолклорни елементи  69 

160. Декоративна ткаена волнена 
прекривка - Пријавница, за мин-
дера со регионални фолклорни 
елементи, со површина од 12,6 
м2 1 

161. Декоративна ткаена волнена 
прекривка, за миндера со регио-
нални фолклорни елементи од 
Беровско, со површина од 5,4 м2 2 

162. Декоративна ткаена волнена 
прекривка - Меана, за миндера 
со регионални фолклорни еле-
менти, со површина од 4,5 м2 3 
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163. Декоративна ткаена волнена 
прекривка - Ан, за миндера со 
регионални фолклорни елементи 
од Галичко, Битолско, Тетовско 
и Делчевско, со површина од 
19,64 м2 8 

164. Декоративна ткаена волнена 
прекривка, за миндера со регио-
нални фолклорни елементи од 
Галички регион, со површина од 
68,10 м2 3 

165. Декоративна ткаена волнена 
прекривка, за миндера со регио-
нални фолклорни елементи од 
Велешко, со површина од 3,08 
м2 1 

166. Декоративна ткаена волнена 
прекривка, за миндера со регио-
нални фолклорни елементи од 
Делчевско, со површина од 9,97 
м2 5 

167. Декоративна ткаена волнена 
прекривка, за миндера со регио-
нални фолклорни елементи од 
Кратовско, со површина од 10,57 
м2 4 

168. Декоративна ткаена волнена 
прекривка, за миндера со регио-
нални фолклорни елементи од 
Рекански регион, со површина 
од 7,07 м2 3 

169. Декоративна ткаена волнена прек-
ривка, за миндера со регионални 
фолклорни елементи од Струшко, 
со површина од 11,90 м2 6 

170. Декоративна ткаена волнена прек-
ривка, за миндера со регионални 
фолклорни елементи од Битолско, 
со површина од 6,64 м2 3 

171. Декоративна ткаена волнена 
прекривка, за миндера со регио-
нални фолклорни елементи од 
Кумановско, со површина од 
19,80 м2 8 

172. Декоративна ткаена волнена 
прекривка, за миндера со регио-
нални фолклорни елементи од 
Скопска Црна Гора, со површина 
од 3,87 м2 1 

173. Декоративна ткаена волнена 
прекривка, за миндера со регио-
нални фолклорни елементи од 
Тетовско, со површина од 1,87 
м2 3 

174. Декоративна ткаена волнена 
прекривка, за миндера со регио-
нални фолклорни елементи од 
Прилепско, со површина од 4,99 
м2 2 

175. Декорирана дантел завеса мон-
тирана на пола прозор со шина, 
дебел платнен драпер со корниза 
со завршен бајц со димензии на 
прозор 60x130 см 9 

176. Декорирана дантел завеса со 
дантел драпер поставени на ши-
на монтирана на самиот прозор, 
едната на горниот раб, а другата 
на долниот  раб со димензии на 
прозор 65x130 см 23 

177. Декорирана дантел завеса со 
дантел драпер поставени на ши-
на монтирана на самиот прозор, 
едната на горниот раб, а другата 
на долниот  раб со димензии на 
прозор 75x120 см  11 

178. Ѕидни светилки 40w 139 

179. Лендави светлосни елементи со 
две грла, 60W 117 

180. Маски од плексиглас, за туш ка-
бини во бањи 65 

181. Надворешна светилка 100w, со 
заштита од IP 65 47 

182. Висечки светлосен елемент, во 
форма на кружен прстен, обра-
ботено од ковано железо, Е27, 
60W 31 

183. Надворешен лустер, обработено 
од ковано железо  17 

184. Корпа за отпадоци, со педало, 
изработена од инокс, Skotchbrite 
AISI 304 4 

185. Отирач со гумена подлога и чет-
каста облога 100 см  23 

186. Плафоњерка со сијалици  1x60w, 
изработено од метал и пластика, 
со сијалици од 60W 16 

187. Рамка – маска за телевизор 
90x115 см, изработени од дрвени 
обработени штици 2,5 цм, од 
дрвен масив – парена бука, зав-
ршно бајцувано. 39 

188. Рамка – маска за телевизор 
90x140 см, изработени од дрвени 
обработени штици 2,5 цм, од 
дрвен масив – парена бука, зав-
ршно бајцувано. 14 

189. Светилка со конзола, со две све-
тилки 100w, за осветлување на 
слики и експонати  23 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Службата за оп-

шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-

кедонија. 

 

Член 3 

Министерот за економија склучува договор со ди-

ректорот на Службата за општи и заеднички работи на 

Владата на Република Македонија 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. 42-7771/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3863. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014, 166/2014, 
72/2015 и 98/2015), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското 
земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 28.7.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КРУШЕАНИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НА-

МЕНА А-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В - ЈАВНИ ИНС-
ТИТУЦИИ И Д - ЗЕЛЕНИЛО КО КРУШЕАНИ ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на 
Урбанистички план за село Крушеани за изградба на објекти со намена А-домување во станбени куќи, Б-комерци-
јални и деловни намени, В-јавни институции и Д-зеленило КО Крушеани, општина Кривогаштани. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 67652м2, ги има 
следните катастарски индикации: 

 
  
 



 Стр. 62 - Бр. 131                                                                             31 јули 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-7923/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3864. 
Врз основа на член 42 став (5) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 153/12, 25/13, 137/13, 
163/13 и 44/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 28.7.2015, година донесе   
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО 

ПАРТНЕРСТВО НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО  
ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на спроведување 
на постапка за јавно приватно партнерство на градежно 
земјиште сопственост на Република Македонија со 
право на трајно користење на општина Аеродром со 
вкупна површина од 23285м2 кое претставува дел од 
КП бр.44/5, КО Кисела Вода 2, евидентирано во Имо-
тен лист бр.57600, согласно Извод од Детален урбанис-
тички план локалитет за Четврт И14, донесен со Одлу-
ка на Советот на општина Аеродром бр.07-264/2 од 
30.07.2014 година, за ГП 1.7. со намена за изградба на 
Д3 – спорт и рекреација со компатибилни класи на на-
мени Б5, Б1, Б2, Б3, Б4, В2, В3, В4 и Д3. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7931/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3865. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 55/13, 41/14, 115/14 и 116/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
28.7.2015 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 утврдуват работите од премерот 

во функција за запишување на недвижностите сопстве-
ност на Република Македонија и тоа етажен премер на 
посебен дел од зграда, кои во катастарот на недвижнос-
ти се останати со незапишано право, а се наоѓаат на 
КП.бр. 738 KO Маџари.   

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7969/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3866. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 
137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ДРУШТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА, ПРЕРАБОТ-
КА И ПРОИЗВОДСТВО „САРДИЧ МЦ“ ДООЕЛ  

УВОЗ – ИЗВОЗ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на  градежно земјиште и склучување 
на договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија  со 
непосредна спогодба, на Друштвото за експлоатација, 
преработка и производство „Сардич МЦ“ ДООЕЛ увоз 
– извоз Скопје, со седиште на ул.„ Тодор Александров“ 
бр.11А Скопје и со ЕМБС: 6923542, во времетраење од 
30 години со површина од 104м2, кое претставува: 

- дел од КПбр.3508/4 КО Валандово – Вон г.р., еви-
дентирана во Имотен лист бр. 1844, согласно Извод од 
ДУПД издаден од општина Валандово под број: 12-
1062/2 од 11.6.2015 година и  Извод од АУП издаден 
од Министерство за транспорт и врски под број 24-
10760/2 од 15.07.2015 година, за изградба на објект со 
намена Г4-стоваришта. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7985/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3867. 

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 

137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 

ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-

ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

НА ДРУШТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА, ПРЕРА-

БОТКА И ПРОИЗВОДСТВО „САРДИЧ МЦ“ ДООЕЛ  

УВОЗ – ИЗВОЗ СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на  градежно земјиште и склучување 

на договор за давање под долготраен закуп на градеж-

но земјиште сопственост на Република Македонија со 

непосредна спогодба, на Друштвото за експлоатација, 

преработка и производство „Сардич МЦ“ ДООЕЛ увоз 

– извоз Скопје, со седиште на ул.„ Тодор Александров“ 

бр.11А Скопје и со ЕМБС: 6923542, во времетраење од 

30 години со вкупна површина од 2.787.322м2, кое 

претставува: 

- КП бр.3508/3 КО Валандово – Вон г.р. со површи-

на од 6м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- дел од КП бр.3508/4 КО Валандово – Вон г.р. со 

површина од 580м2, евидентирана во Имотен лист бр. 

1844; 

- КП бр.3509/3 КО Валандово – Вон г.р. со површи-

на од 2.375м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3510/2 КО Валандово – Вон г.р. со површи-

на од 147м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3526/3 КО Валандово – Вон г.р. со површи-

на од 21.953м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3528/2 КО Валандово – Вон г.р. со површи-

на од 1.505м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3529/2 КО Валандово – Вон г.р. со површи-

на од 1.715м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3531/2 КО Валандово – Вон г.р. со површи-

на од 5.730м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3582/9 КО Валандово – Вон г.р. со површи-

на од 1.289.771м2, евидентирана во Имотен лист бр. 

1844; 

- КП бр.3585/2 КО Валандово – Вон г.р. со површи-

на од 44м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3604/2 КО Валандово – Вон г.р. со површи-

на од 803м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3604/3 КО Валандово – Вон г.р. со површи-

на од 48м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3604/4 КО Валандово – Вон г.р. со површи-

на од 316м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3604/5 КО Валандово – Вон г.р. со површи-

на од 313м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3605/3 КО Валандово – Вон г.р. со површи-

на од 31.958м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3527 КО Валандово – Вон г.р. со површина 

од 1.512м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3532 КО Валандово – Вон г.р. со површина 

од 967м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3533 КО Валандово – Вон г.р. со површина 

од 2.552м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3538 КО Валандово – Вон г.р. со површина 

од 2.852м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3579 КО Валандово – Вон г.р. со површина 

од 3.674м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3580 КО Валандово – Вон г.р. со површина 

од 17.718м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3581 КО Валандово – Вон г.р. со површина 

од 2.493м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3583 КО Валандово – Вон г.р. со површина 

од 1.566м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3584 КО Валандово – Вон г.р. со површина 

од 808м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.3586 КО Валандово – Вон г.р. со површина 

од 1.789м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1844; 

- КП бр.579/3 КО Казандол со површина од 

2.616м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.585/2 КО Казандол со површина од 21м2, 

евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.586/2 КО Казандол со површина од 

1.023м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334; 



 Стр. 64 - Бр. 131                                                                             31 јули 2015 
 

- КП бр.588/2 КО Казандол со површина од 

6.720м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КПбр.592/7 КО Казандол со површина од 39м2, 

евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КПбр.592/8 КО Казандол со површина од 5.480м2, 

евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- дел од КП бр.592/9 КО Казандол со површина од 

232.782м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.593/2 КО Казандол со површина од 

4.521м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.594/2 КО Казандол со површина од 

2.813м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.600/2 КО Казандол со површина од 

8.806м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.601/2 КО Казандол со површина од 

1.011м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.602/2 КО Казандол со површина од 

1.449м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- дел од КП бр.626/6 КО Казандол со површина од 

943.629м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.626/7 КО Казандол со површина од 

1.551м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.627/3 КО Казандол со површина од 

18.271м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.630/2 КО Казандол со површина од 893м2, 

евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- дел од КП бр.686/5 КО Казандол со површина од 

41.375м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.687/2 КО Казандол со површина од 

17.091м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.689/2 КО Казандол со површина од 

1.844м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.1024/2 КО Казандол со површина од 

16.268м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.589 КО Казандол со површина од 3.312м2, 

евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.590 КО Казандол со површина од 1.034м2, 

евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.591 КО Казандол со површина од 8.379м2, 

евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- дел од КП бр.595 КО Казандол со површина од 

18.146м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.631 КО Казандол со површина од 2.284м2, 

евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.632 КО Казандол со површина од 3.863м2, 

евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.633 КО Казандол со површина од 3.581м2, 

евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.634 КО Казандол со површина од 2.159м2, 

евидентирана во Имотен лист бр. 334; 

- КП бр.1025 КО Казандол со површина од 

22.675м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334 и 

- КП бр.1026 КО Казандол со површина од 

20.491м2, евидентирана во Имотен лист бр. 334, 

согласно Извод од ДУПД издаден од општина Ва-

ландово под број: 12-1062/2 од 11.06.2015 година и  Из-

вод од АУП издаден од Министерство за транспорт и 

врски под број 24-10759/2 од 15.07.2015 година, за из-

градба на објект со намена Г1-Тешка индустрија. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7987/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3868. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост  („Службен 

весник на Република  Македонија” бр. 78/15 и 106/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 28.7.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ СТРЕЖЕВО БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното 

претпријатие Македонски железници Инфраструктура 

– Скопје му престанува користењето на движните ства-

ри – 40 метални шини.  
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавното претпри-

јатие Стрежево Битола. 

 

Член 3 

Директорот на Јавното претпријатие Македонски 

железници Инфраструктура – Скопје склучува договор 

со директорот на Јавното претпријатие Стрежево 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. 42-8242/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3869. 

Врз основа  на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на  Републи-

ка Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 

43/14, 132/14, 188/14, 10/15 и 61/15), Владата на Репуб-

лика Македонија на седницата, одржана на 28.7.2015 

година, донесе       

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА 

 

 1.Во Програмата за лекување на ретки болести во 

Република Македонија за 2015 година („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 196/14), во делот I 

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА, во воведна-

та реченица износот „90.000.000,00 денари“ се замену-

ва со износот „190.000.000,00 денари“.  
 

Реден 

број 

Активности Вкупен износ 

1. Лекување на пациенти со ретки 

болести без разлика на статусот 

на осигурување. 190.000.000,00 

 ВКУПНО: 190.000.000,00 

 

2.Во делот ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА, 

износот „90.000.000,00 денари“ се заменува со износот 

„190.000.000,00 денари“, а точката на крајот на речени-

цата се брише и се додаваат зборовите „од кои 

80.000.000,00 денари се обезбедуваат од основниот бу-

џет, а  110.000.000,00 денари се обезбедуваат oд буџе-

тот за самофинансирачки активности на Министер-

ството за здравство.“ 

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во  „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-7511/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3870. 

Врз основа на член 5 став 1 алинеја 1 од Законот за 

Геолошкиот завод на Република Македонија („Служ-

бен весник на Република Македонија" бр. 136/12 и 

41/14), Владата на Република Македонија, на седница-

та одржана на 28.7.2015 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-

МАТА ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА  

ЗА 2015 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за основни геолошки истражувања 

за 2015 година („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 196/14), делот II се менува и гласи: 

„Средствата за финансирање на проектите предви-

дени во оваа програма се во вкупен износ од 3.490.000 

(три милиони четиристотини деведесет илјади) денари, 

обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 

2015 година, раздел 10001, програма 2, потпрограма 

21-Геолошки завод, од кој 2.950.000 (два милиони де-

ветстотини и педесет илјади) денари од категорија 48-

капитални расходи, ставка 485-вложувања и нефинан-

сиски средства и 540.000 (петстотини четириесет ил-

јади) денари од категорија 42 стоки и услуги и ставка 

425 договорни услуги “. 
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II 

Во делот III табелата се менува и гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III 

Во делот IV во ставот (1) по зборовите „Реализаци-

јата на проектите“ се додаваат зборовите „под реден 

број 1, 3 и 4“. 

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 

„Реализацијата на проектите под реден број 2, 5 и 6 

од делот III на оваа програма ќе ги реализира Геолош-

ки завод на Република Македонија со ангажирање на 

надворешни соработници од соодветна геолошка об-

ласт по пат на јавен конкурс“ 

Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите „број 1, 

2 и 3“ се заменуваат со зборовите „број 1, 2, 3, 5 и 6“. 
 

IV 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-7747/1 Заменик на претседателот 

28 јули 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3871. 

Врз основа на член 28 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2014 година 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

180/2013) и член 7 од Законот за земјоделство и рура-

лен развој („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013, 

106/2013, 25/2015, 73/2015 и 83/2015), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на                  

31.7.2015 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАН-

СИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ  

ЗА 2015 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за финансиска поддршка на рурални-

от развој за 2015 година („Службен весник на Републи-

ка Македонија” бр.196/2014 и  67/2015), во дел XXII, 

по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Мерките за рурален развој од дел II на оваа програ-

ма ги спроведува Агенцијата согласно Националната 

Програма за земјоделство и рурален развој за период 

2013-2017година. “ 

 

II 

Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“ 

 

Бр. 42-8311/1 Претседател на Владата 

31 јули 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
3872. 

Врз основа на член 53 став (10) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 199/14 и 44/15) министерот 

за животна средина и просторно планирање, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВОДОТ 

ОД ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Член  1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на изводот од Просторниот план на Република 

Македонија. 

 

Член 2 

Изводот од Просторниот план на Република Маке-

донија се издава на хартија во бела боја, во А-4 фор-

мат.  

Формата и содржината на изводот од став 1 на овој 

член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.15-5675/5 Министер за животна средина, 

     27 јули  година 2015 и просторно планирање, 

Скопје        Нурхан Изаири, с.р. 
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