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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1323. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13) Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 годи-

на донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ИЗДВОЈУВАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ ВО ПОСЕБ-

НО ТРГОВСКО ДРУШТВО ДЕЛ ОД ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“ БИТОЛА 

 

Член 1 

Co оваа одлука престанува да важи Одлуката за из-

двојување и организирање во посебно трговско друш-

тво дел од Јавното претпријатие „Стрежево“ Битола 

бр.19-3500/1 од 29.12.2009 година („Службен весник на 

Република Македонија“ 6р. 162/09). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-1019/1         Заменик на претседателот  

5  март 2014 година          на Владата на Република 

  Скопје                              Македонија 

            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1324. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 

150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 

27/2014), Владата на Република Македонија на седни-

цата, одржана на 5.3.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 

 КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА  

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Сојузот на борците од народно-

ослободителната и антифашистичка војна на Македо-

нија 1941-1945-Општински одбор Прилеп, му преста-

нува користењето на недвижните ствари и тоа: објект 

бр. 4, влез 1, кат приземје,  во површина од 227м2 и об-

јект бр. 2 (по стара едвиденција бр. 5), влез 1, кат при-

земје во површина од 45м2, во Касарната „Мирче 

Ацев“ во Прилеп, лоцирани на Катастарска парцела 

бр.743/2, за Катастарска општина Прилеп, евидентира-

ни во Имотен лист бр.36656. 

 

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење, без надомест на Министер-

ството за одбрана. 

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши меѓу Сојузот на борците 

од народно-ослободителната и антифашистичка војна 

на Македонија  1941-1945- Општински одбор Прилеп и 

Министерството за одбрана,  во рок од 15 дена од де-

нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-1144/1 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1325. 

Врз основа на член 15 став (4) од Законот за мине-

ралните суровини  (“Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на 

Република Македонија на седницата, одржана на 

5.3.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-

ПОЧНУВАЊЕ  НА ПОСТАПКАТА ЗА  ВРШЕЊЕ  

НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

 

Член 1 

Иницијативата бр. 24-6554/1 од 7.11.2013 година за 

детални геолошки истражувања на минерална сурови-

на – јаглен на локалитетот „Живојно“ општина Новаци, 

поднесена од Друштво за транспорт, трговија и услуги 

КАЈМАКЧАЛАН-4 Панајотис Анастасијаидис и др. 

увоз-извоз ДОО Битола, се одбива. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-1177/1 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1326. 

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 

Република Македонија" бр.184/2013 и 13/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

5.3.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 

обврзниците кои не покриени со радиодифузните 

сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиоди-

фузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси 

на Македонската радио-телевизија и тоа: 
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- с. Конопиште, општина Кавадарци, со вкупно 178 

(сто седумдесет и осум) семејни домаќинства. 

2.  Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 

наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 

до обезбедување на покриеност со радиодифузен 

сигнал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука. 

 3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија". 

 

Бр. 42-1180/1 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1327. 

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 184/2013 и 13/2014), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

5.3.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 

обврзниците кои не се покриени со радиодифузните 

сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиоди-

фузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси 

на Македонската радио-телевизија и тоа: 

- с. Тајмиште, општина Кичево, со вкупно 47 (чети-

риесет и седум) семејни домаќинства. 

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 

наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 

до обезбедување на покриеност со радиодифузен 

сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 42-1182/1 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1328. 

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. 84/2008, 

35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 

на седницата одржана на 5.03.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ HA ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-

ЈАТИЕ  ЗА   ЖЕЛЕЗНИЧКА   ИНФРАСТРУКТУРА 

„МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“-СКОПЈЕ 

 

 

Член 1 

Co оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надоместок 

100.000 литри Еуродизел БС на Јавното претпријатие 

за железничка инфраструктypa „Македонски желез-

ници"-Скопје. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на Јавното претпријатие за железничка инфрас-

труктура „Македонски железници"-Скопје за користе-

ње како гориво за дрезините, шинските средства, ди-

зел-агрегатот за производство на електрична енергија и 

за целокупната механизација која се користи за одржу-

вање на железничката инфраструктура. 

 

Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 

манипулативните трошоци за преземање на отстапени-

те нафтени деривати паѓаат на товар на Јавното прет-

пријатие за железничка инфраструктура „Македонски 

железници"-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 со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

 

Бр. 42-1376/1          Заменик на претседателот 

5 март 2014 година           на Владата на Република            

Скопје               Македонија, 

                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1329. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

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

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 5.3.2014 година, донесе 



5 март 2014  Бр. 45 - Стр. 5 

 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ  

РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се дава право на трајно користење 

на градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое претставува: 
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Согласно: 

- Проект за инфраструктура за изградба на 

атмосферска канализација за Технолошко индустриска 

развојна зона (ТИРЗ) Штип со тех. бр. 35/2011 одобрен 

од Министерство за транспорт и врски под бр. 02-

11400/8 од 23.12.2013 година, 

-Проект за инфраструктура за изградба на потисен 

цевковод од м.в. “Баби” до  резервоар за Технолошко 

индустриска развојна зона (ТИРЗ) Штип  со тех. бр. 

34/2011 одобрен од Министерство за транспорт и врски 

под бр. 02-11400/9 од 23.12.2013 година, 

-Проект за инфраструктура за дислокација на 

постојна фекална канализација, колектор од Три 

чешми за Технолошко индустриска развојна зона 

(ТИРЗ) Штип со тех. бр. 37/2011 одобрен од 

Министерство за транспорт и врски под бр. 02-11400/6 

од 23.12.2013 година и 

-Проект за инфраструктура за изградба на фекална 

канализација за пречистени отпадни води за 

Технолошко индустриска развојна зона (ТИРЗ) Штип 

со тех. бр. 36/2011 одобрен од Министерство за 

транспорт и врски под бр. 02-11400/7од 23.12.2013 

година, 

 наменети за изградба на инфраструктурни објекти 

(водовод, атмосферска и фекална канализација) надвор 

од ТИРЗ Штип. 

 

Член 2 

Правото на трајно користење на градежно земјиште 

од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 42-1400/1 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1330. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 5.3.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА 

ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижната 

ствар во корист на Република Македонија во Јавната 

книга за запишување на права на недвижностите, а која 

се наоѓа во КО Длабочица и тоа: 

Во лист Б: податоци за земјиштето 

- КП бр.1519, дм, мв Станци 5403 м2; 

- КП бр.1519, зпз 1, мв Станци, 358 м2; 

- КП бр.1519 зпз 2, мв Станци, 47 м2; 

- КП бр.1519, зпз 3, мв Станци, 39 м2. 

Во лист В: податоци за згради, посебни делови од 

згради и други објекти 

- КП бр. 1519, мв Станци с.Длабочица, згр 1, наме-

на В4-1, вл 1, пр, ДП 293 м2. 

- КП бр. 1519, мв Станци с.Длабочица, згр 1, наме-

на В4-1, вл 1, пр, ПП, 12 м2; 

- КП бр. 1519, мв Станци с.Длабочица, згр 1, наме-

на В4-1, вл 1, по, П, 142 м2; 

- КП бр. 1519, мв Станци с.Длабочица, згр 2, наме-

на В4-1, вл 1, пр, П, 32 м2; 

- КП бр. 1519, мв Станци с.Длабочица, згр 3, наме-

на В4-1, вл 1, пр, П, 29 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-1401/1 Заменик на претседателот  

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1331. 

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

5.3.2014 година, донесе 



5 март 2014  Бр. 45 - Стр. 7 

 
 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕ-

ТОТ РЕБРЕ ЛОЧКИ КАЈ С.ЦРКВИНО, ОПШТИНА  

ВЕЛЕС 

 

1. Со оваа Одлука Договорот за концесија за ек-

сплоатација на минерална суровина – варовник на ло-

калитетот Ребре Лочки кај с.Црквино, општина Велес, 

бр.24-2923/1 од 31.3.2008  година, еднострано се раски-

нува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот 

не отпочнал со експлоатација на минералната суровина 

во рок од две години од денот на издавањето на дозво-

лата за експлоатација. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за давање концесија за 

експлоатација на минералната суровина – варовник на 

“БЕТОН“ А.Д. – Скопје на локалитетот Ребре - Лочки, 

кај с.Црквино, оштина Велес бр. 23-1777/1 од 14 април 

2003  година („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 30/03). 

3. Оваа oдлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 42-1446/1 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1332. 

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

5.3.2014 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈА-

ТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУ-

РОВИНА – ГРАНИТЕ (СИЕНИТЕ) НА ЛОКАЛИ-

ТЕТОТ „ГАРВАНОВА КАРПА“ КАЈ СЕЛО ДОЛНО   

ДУПЕНИ, ОПШТИНА РЕСЕН 

 

1. Концесијата за експлоатација на минерална суро-

вина – граните (сиените) на локалитетот „Гарванова 

Карпа“ кај село Долно Дупени, општина Ресен, доделе-

на со Договор за концесија за експлоатација на мине-

рална суровина – граните (сиените) на локалитетот 

„Гарванова Карпа“ кај село Долно Дупени, општина 

Ресен, бр. 24-4479/1 од 29.5.2008 година, на Друштвото 

за производство, трговија и услуги ЕВРО - ГРАНИТИ 

експорт – импорт ДООЕЛ, с.Желино Желино, преста-

нува да важи заради тоа што на Друштвото за произ-

водство, трговија и услуги ЕВРО - ГРАНИТИ експорт 

– импорт ДООЕЛ, с.Желино Желино е отворена стечај-

на постапка со Решение Ст. бр. 198/13 од 27.12.2013 го-

дина донесено од страна на Основен суд Тетово. 

2. Оваа oдлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 42-1448/1 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1333. 

Врз основа на член 51 став 2 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на 

Република Македонија на седницата, одржана на ден 

5.3.2014 година донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕР-

АЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР  НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

“ГЛАДНО ПОЛЕ”,  ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

Член 1 

Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоа-

тација на минерална суровина – мермер  на локалите-

тот „Гладно Поле”, општина Прилеп, бр.24-3240/1 од 

30.3.2011 година, еднострано се раскинува бидејќи 

концесионерот нема поднесено барање за издавање на 

дозвола за експлоатација на минерални суровини во 

рок од една година од денот на склучување на догово-

рот за концесија за експлоатација на минерални суро-

вини. 

  

Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за давање концесија за 

експлоатација на минералната суровина – мермер на 

„ЕУРО МАРМО ГРАНИТИ“ – Прилеп од лежиштето 

на локалитетот „Гладно Поле“, во атарот на општина 

Прилеп бр. 23-3958/2 од 27 август 2002  година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

70/02). 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-1449/1                    Заменик на претседателот  

 5 март 2014 година         на Владата на Република 

    Скопје                                   Македонија, 

                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1334. 

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР И ГРАНИТ НА 

ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С.ИЗВОР-ОМОРАНИ, ВО  

АТАРОТ НА ОПШТИНА ИЗВОР, ВЕЛЕШКО 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – мермер и гранит на 

локалитетот кај с.Извор-Оморани, во атарот на општи-

на Извор, Велешко, бр.24-8470/1 од 18.10.2007 година, 

еднострано се раскинува бидејќи концесионерот нема 

поднесено барање за издавање на дозвола за експлоата-

ција на минерални суровини во рок од една година од 

денот на склучување на договорот за концесија за ек-

сплоатација на минерални суровини.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за давање концесија за 

експлоатација на минералната суровина – мермер и 

гранит на “ЕУРО МАРМО ГРАНИТИ“ – Прилеп од ле-

жиштето на локалитетот кај с. Извор-Оморани, во ата-

рот на општина Извор, Велешко бр. 23-3956/1 од 27 ав-

густ 2002  година („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 70/02). 

3. Оваа oдлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 42-1450/1 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1335. 

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на 

Република Македонија на седницата, одржана на 

5.03.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-

НА – ГРАНИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „САМОВИ-

ЛАК“  КАЈ  С.КАЛЕН,  ОПШТИНА  ВИТОЛИШТЕ,  

МАРИОВСКО 

 

Член 1 

Концесијата за експлоатација на минерална сурови-

на – гранит на локалитетот „Самовилак“ кај с.Кален, 

општина Витолиште, Мариовско, доделена со Одлука 

за давaње концесија за експлоатација на минерална су-

ровина – гранит на локалитет „Самовилак“ кај с.Кален, 

општина Витолиште, Мариовско, бр. 23-3673/1 од 

23.07.2002 година, на Друштвото за производство, тр-

говија и услуги ЕВРО - ГРАНИТИ експорт – импорт 

ДООЕЛ, с.Желино Желино, престанува да важи поради 

тоа што на Друштвото за производство, трговија и ус-

луги ЕВРО - ГРАНИТИ експорт – импорт ДООЕЛ, 

с.Желино Желино е отворена стечајна постапка со Ре-

шение Ст. бр. 198/13 од 27.12.2013 година, донесено од 

страна на Основен суд во Тетово. 

  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

                                                                              

Бр.42-1453/1          Заменик на претседателот 

5 март  2014 година         на Владата на Република 

Скопје         Македонија,           

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1336. 

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ница, одржана на 5.03.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-

НА СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕД-

НИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Службата за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Македонија и преста-

нува правото на користење на недвижен имот-градеж-

но земјиште кое преставува дел од КП. бр. 1160/1 КО 

Владиевци –Вон-г.р. со површина од 29 895 м2, еви-

дентирано во Имотен лист број 687 за КО Владиевци-

Вон-г.р, сопственост на Република Македонија. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 

Бр. 42-1471/1 Заменик на претседателот  

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1337. 

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

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“, бр.55/2013), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 5.03.2014 година, до-

несе 
 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-

СЕБНИ НАМЕНИ  ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење на Република Македонија се ут-

врдуваат работите за изработка на геодетски елаборат 

за запишување на промени во катастарот на недвиж-

ности на административната зграда на Министерството 

за земјоделство, шумарство и водостопанство, изграде-

на на КП бр.5340/1, место викано Ленинова 2, катас-

тарска култура двор, со површина од 2758 м2 и КП 

бр.5340/1, место викано Ленинова 2, катастарска кул-

тура под зграда, со површина од 1770 м2 запишани на 

Имотен лист бр.51148 за КО Центар 1. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.                 

                                         

Бр.42 - 1493/1         Заменик на претседателот 

5 март 2014 година               на Владата на Република 

     Скопје          Македонија, 

         м-р Зоран Ставрески, с.р.   

__________ 

1338. 

Врз основа на член 54-а  став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014 ), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 5.3.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР- МОТОРНО ВОЗИ-

ЛО НА КОМИТЕТОТ ЗА ИСТРАГА НА ВОЗДУХОП-

ЛОВНИ НЕСРЕЌИ И СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија и престанува користењето на движна 

ствар-моторно возило со следните карактеристики: 

1. Товарно моторно возило:  

- марка  VOLKSWAGEN; 

- тип   Passat; 

- број на шасија WVWZZZ3CZ7PO85117 и  

- регистарска ознака VE-851-CC. 
 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно  користење, без надомест на Комитетот за истра-

га на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти. 

 

Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија, склучува 

договор со претседателот на Комитетот за истрага на 

воздухопловни несреќи и сериозни инциденти, со кој 

се уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

членот 1 од оваа одлука. 

         

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-1524/1 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1339. 

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

на недвижности (“Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 55/13) и член 36 став (3) од Законот за Вла-

дата на Република Македонија (“Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

5.03.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-

СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-

врдуваат работите за изработка на ажурирани геодет-

ски подлоги за планскиот опфат за Урбанистичко план-

ска документација за индустриска зона во КО Меше-

ишта, општина Дебарца. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-1535/1          Заменик на претседателот 

5 март 2014 година        на Владата на Република 

    Скопје                   Македонија,  

                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1340. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/2005, 

150/2007, 35/2011, 137/2013, 188/13 и 27/2014), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

5.3.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-

ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  
 

Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижни 

ствари: 

-на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.1, намена 

на зграда и друг објект В4-10, влез 1, ПР, намена на по-

себен дел од зграда ДП, внатрешна површина 403 м2; 

-на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.1, намена 

на зграда и друг објект В4-10, влез 1, ПР, намена на по-

себен дел од зграда ПП, внатрешна површина 3 м2; 

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.1, намена 

на зграда и друг објект В4-10, влез 1, ПО-1, намена на 

посебен дел од зграда П, внатрешна површина 152 м2; 

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.1, намена 

на зграда и друг објект В4-10, влез 2, ПО-1, намена на 

посебен дел од зграда П, внатрешна површина 114 м2; 

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.1, намена 

на зграда и друг објект В4-10, влез 3, ПО-1, намена на 

посебен дел од зграда П, внатрешна површина 117 м2; 

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.5, намена 

на зграда и друг објект В4-10, влез 1, ПР, намена на по-

себен дел од зграда П, внатрешна површина 306 м2; 

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.6, намена 

на зграда и друг објект В4-10, влез 1, ПР, намена на по-

себен дел од зграда П, внатрешна површина 31 м2; 

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.7, намена 

на зграда и друг објект В4-10, влез 1, ПР, намена на по-

себен дел од зграда П, внатрешна површина 31 м2; 

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.8, намена 

на зграда и друг објект В4-10, влез 1, ПР, намена на по-

себен дел од зграда П, внатрешна површина 33 м2; 

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.9, намена 

на зграда и друг објект В4-10, влез 1, ПР, намена на по-

себен дел од зграда П, внатрешна површина 16 м2; 

- на КП бр. 7962, м.в. „М.Тито“, зграда бр.10, наме-

на на зграда и друг објект В4-10, влез 1, ПР, намена на 

посебен дел од зграда П, внатрешна површина 15 м2, 

КО Делчево, во Касарна „Разловечко Востание“, во 

град Делчево, во корист на Република Македонија во 

Јавната книга за запишување на правата на недвижнос-

тите. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 42-1624/1 Заменик на претседателот 
5 март 2014 година на Владата на Република 

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

__________ 
1341. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 ,188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5.3.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ HA ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК 
И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ HA НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ HA ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ 

 
Член 1 

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-
ристење на недвижни ствари на Инспекцискиот совет, 
бр. 42-826/1, од 28.1.2014 година („Службен весник на 
Република Македонија" број 22/2014), во член 1 алине-
јата 1 се менува и гласи: 

„ - објект на КП бр.9523, KO Центар 1, на ул.„Ди-
митар Влахов" бб, зграда број 1, влез 1, кат 2, со пов-
ршина од 68 м2, запишан во Имотен лист бр. 45414 и - 
објект на КП бр.9523, KO Центар 1, на ул. „Димитар 
Влахов" бб, зграда број 1, влез 1, кат 2, со површина од 
383 м2, запишан во Имотен лист бр. 45414". 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

 
 

Бр. 42-1679/1 Заменик на претседателот 
5 март 2014 година на Владата на Република 

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

__________ 
1342. 

Врз основа на член 104 став 3 од Законот за безбед-
ност на храната („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 187/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 5.3.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА АК-
ТИВНОСТИ И ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА 
ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА СЕ УВЕ-
ЗУВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АКТИВ-
НОСТИ И ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРА-
НА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА СЕ ПРОИЗВЕ-
ДУВА И СТАВА ВО ПРОМЕТ КАКО И НАЧИН  

НА НИВНА НАПЛАТА 
 
1. Co ова одлука се утврдува висината на надомес-

токот за активности и официјални контроли на храна и 
храна за животни која се увезува во Република Маке-
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донија и активности и официјални контроли на храна и 
храна за животни која се произведува и става во про-
мет како и начин на нивна наплата. 

2. Висина на надоместоците за спроведување на ак-

тивностите и официјални контроли на храна и храна за 

животни која се увезува во Република Македонија се 

дадени во Прилог 1 кој е составен дел на оваа одлука. 

3. Висина на надоместоците за спроведување на ак-

тивностите и официјални контроли на храна и храна за 

животни која се произведува и става во промет се даде-

ни во Прилог 2 кој е составен дел на оваа одлука. 

4. Доколку Агенцијата за храна и ветеринарство 

врши неколку официјални контроли истовремено кај 

ист оператор и објект, истите се сметаат за една актив-

ност и се наплатува единствен надоместок во висина 

утврдена во Прилог 1 и Прилог 2 на оваа одлука. 

5. Во случаи кога има потреба од дополнителни 

официјални контроли, како и во случај на последова-

телни официјални контроли за утврдување на постапу-

вање пo решение од официјален ветеринар, Агенцијата 

за храна и ветеринарство наплатува надоместоци за 

трошоците кои произлегуваат од дополнителните офи-

цијални контроли во висина од 500 денари по работен 

час за секој вработен во Агенцијата за храна и ветери-

нарство вклучен во дополнителните официјални кон-

троли. 

6. Надоместоците од Прилог 1 на оваа одлука се 

зголемуваат за 50%, во случај кога официјалните кон-

троли се извршуваат при претовар на пратките на вете-

ринарното инспекциско место на граничен премин. 

7. Надоместоците од Прилог 2 на оваа одлука се 

зголемуваат за 100%, во случаи кога официјалните кон-

троли се извршуваат во деновите на државни празници 

и неработните денови (сабота и недела). 

8. Co денот на влегувањето на сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлука за висината на надоместо-

кот за граничните ветеринарни контроли, за сите ак-

тивности и официјални контроли за производи од жи-

вотинско потекло, храна и производи за исхрана на жи-

вотни кои се ставаат во промет во Република Македо-

нија и за идентификација и регистрација на животните 

и одгледувалиштата и издавање на сертификати за 

здравствена состојба на животните („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 109/2009). 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 42-1799/1 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1343. 

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 55/2013), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 5.3.2014 година, донесе 

О Д Л У К А  

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-

СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-

врдуваат работите за изработка на ажурирани геодет-

ски подлоги за планскиот опфат за Урбанистичко план-

ска документација за Туристичка развојна зона Берово. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-1988/1 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1344. 

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013), Владата на Република Македонија 

на седницата, одржана на 5.3.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 

ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се ут-

врдуваат работите за изработка на ажурирани геодет-

ски подлоги за планскиот опфат за Урбанистичко план-

ска документација за Туристичка развојна зона Кру-

шево. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-1989/1 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1345. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 

15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 5.03.2014 година, донесе 
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О Д Л УК А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУ-

ВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА МАКЕДОНСКА БАНКА 

ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ КАКО ФИНАН-

СИСКА ПОДДРШКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРО-

ЕКТОТ САМОВРАБОТУВАЊЕ И ПРОЕКТОТ 

КРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (МИК-

РО И МАЛИ  ПРЕТПРИЈАТИЈА) ЗА ОТВОРАЊЕ  

НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА 

 

Член 1 

Во Одлуката за одобрување на средства за Маке-

донска банка за поддршка на развојот како финансиска 

поддршка за реализација на проектот Самовработува-

ње и проектот Кредитирање на правни субјекти (микро 

и мали претпријатија) за отворање на нови работни 

места бр. 19-8387/1 од 21 декември 2007 година, 19-

879/1 од 12 февруари 2008 година, 41-638/1 од 12 фев-

руари 2013 година и 41-5013/1 од 30 јули 2013 година 

во член 4, став 1, алинејата 1 се менува и гласи: 

„- за секое новоотворено работно место за дејности 

од помал обем се одобруваат по 3.000 евра, при што ќе 

се финансираат проекти со најмногу 3 работни места, 

односно до 9.000 евра, за дејности од поголем обем за 

кредитобарателот се одобруваат по 5.000 евра, а за се-

кое новоотворено работно место по 3.000 евра, при 

што ќе се финансираат проекти со најмногу 5 работни 

места, односно до 17.000 евра, за млади лица до 29 го-

дини, за кредитобарателот се одобруваат по 7.000 евра, 

а за секое новоотворено работно место можат да се 

одобрат дополнителни 1.000 евра на основниот износ 

од 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со 

најмногу 5 работни места, односно до 23.000 евра“. 

Алинејата 2 се менува и гласи; 

„- средствата се одобруваат со каматна стапка од 

1% на годишно ниво, со рок на враќање 3 години со 

вклучен грејс период од 1 година за кредит до 9.000 

евра, односно 5 години со вклучен грејс период од 1 

година за кредит над 9.000 евра, а за кредитокорисни-

ците млади лица до 29 години, средствата се одобрува-

ат со каматна стапка од 1% на годишно ниво, со рок на 

враќање 7 години со вклучен грејс период од 18 ме-

сеци“. 

 

Член 2 

Членот 4 а се менува и гласи: 

„Се задолжува Македонска банка за поддршка на 

развојот средствата од член 1 на оваа одлука, за проек-

тот Кредитирање на правни субјекти да ги пласира пре-

ку деловните банки до крајните корисници по претход-

но склучени договори во кои ќе бидат предвидени ус-

ловите и критериумите утврдени во овој член. 

Кредитокорисници се правни субјекти (микро и ма-

ли претпријатија) на кои со Одлука на Управниот од-

бор на Проектот им е одобрен кредит и кои ги испол-

нуваат следниве услови: 

- кои  се регистрирани  најмалку  1  година  пред де-

нот на објавувањето на јавниот оглас; 

- кои имаат најмалку 1 вработено лице минимум 3 

месеци, пред денот на објавувањето на јавниот оглас; 

- кои не го намалиле бројот на вработени лица во 

последните 6 месеци, пред денот на објавувањето на 

јавниот оглас и 

- кои сакаат да вработат невработени лица кои се 

евидентирани во Агенцијата за вработување на Репуб-

лика Македонија, без оглед на времетраењето на невра-

ботеноста, односно лица со статус 200-евидентирани 

невработени лица активни баратели на работа, кои се 

на евиденција најмалку 1 ден пред објавување на јавни-

от оглас, но кои не биле во работен однос најмалку 3 

месеци до денот на објавувањето на јавниот оглас. Кре-

дитокорисниците на кои ќе им биде одобрен кредит од 

проектот Кредитирање на правни субјекти, да се об-

врзат во рок од 5 дена по склучувањето на договорот за 

кредит со деловната банка да пристапат кон склучува-

ње на договор за вработување со избраните невработе-

ните лица и регистрирање на нивното вработување 

(М1/М2) во Агенцијата за вработување на Република 

Македонија. 

На кредитокорисници од проектот Кредитирање на 

правни субјекти, за секое новоотворено работно место 

се одобруваат средства во висина по 3.000 евра во де-

нарска противвредност по среден курс на Народна бан-

ка на Република Македонија на денот на исплата со 

најмногу три новоотворени работни места, односно 

9.000 евра. 

На кредитокорисниците кои ќе вработат невработе-

ни млади лица до 29 години може да им се одобри за 

секое вработување дополнителен износ од 1.000 евра 

на основниот износ од 3.000 евра, со најмногу три но-

воотворени работни места на еден јавен оглас, односно 

до 12.000 евра. 

Средствата од проектот Кредитирање на правни 

субјекти, се одобруваат со рок на враќање до 3 години 

со вклучен грејс период максимум до 1 година и камат-

на стапка од 1% на годишно ниво. Во случај на доцне-

ње се наплатува зголемена договорна камата во висина 

од 5 процентни поени над редовната. За време на грејс 

периодот не се пресметува интеркаларна камата. 

За обезбедување на кредитот од проектот Кредити-

рање на правни субјекти, кредитокорисниците треба да 

обезбедат еден или комбинација од следните инстру-

менти за обезбедување на побарувањата: 

- хипотека во сооднос 1:1 во однос на одобрениот 

кредит;  

- сопствена меница авалирана од најмалку еден ава-

лист за која правата и обврските по однос на истата се 

уредени со менична изјава дадена во форма на нотар-

ски акт и со извршна клаузула; 

- залог на подвижни предмети во однос 1:2 во однос 

на одобрениот кредит; 

- банкарска гаранција“. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-2023/1 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1346. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 

15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 5.3.2014 година, донесе 

 

ОДЛУКА 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУ-

ВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА МАКЕДОНСКА БАНКА 

ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ КАКО ФИНАН-

СИСКА ПОДДРШКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРО-

ЕКТОТ САМОВРАБОТУВАЊЕ И ПРОЕКТОТ 

КРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (МИК-

РО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА) ЗА ОТВОРАЊЕ  

НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА 

 

Член 1 

Во Одлуката за одобрување на средства за Маке-

донска банка за поддршка на развојот како финансиска 

поддршка за реализација на проектот Самовработува-

ње и проектот Кредитирање на правни субјекти (микро 

и мали претпријатија) за отворање на нови работни 

места бр.19-5781/1 од 10 ноември 2008 година, 19-

6621/1 од 23 декември 2008 година, 41-638/2 од 12 фев-

руари 2013 година и 41-5013/2 од 30 јули 2013 година 

во член 4, став 1, алинејата 1 се менува и гласи: 

„- за секое новоотворено работно место за дејности 

од помал обем се одобруваат по 3.000 евра, при што ќе 

се финансираат проекти со најмногу 3 работни места, 

односно до 9.000 евра, за дејности од поголем обем за 

кредитобарателот се одобруваат по 5.000 евра, а за се-

кое новоотворено работно место по 3.000 евра, при 

што ќе се финансираат проекти со најмногу 5 работни 

места, односно до 17.000 евра; за млади лица до 29 го-

дини, за кредитобарателот се одобруваат по 7.000 евра, 

а за секое новоотворено работно место можат да се 

одобрат дополнителни 1.000 евра на основниот износ 

од 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со 

најмногу 5 работни места, односно до 23.000 евра“. 

Алинејата 2 се менува и гласи; 

„- средствата се одобруваат со каматна стапка од 

1% на годишно ниво, со рок на враќање 3 години со 

вклучен грејс период од 1 година за кредит до 9.000 

евра, односно 5 години со вклучен грејс период од 1 

година за кредит над 9.000 евра, а за кредитокорисни-

ците млади лица до 29 години, средствата се одобрува-

ат со каматна стапка од 1% на годишно ниво, со рок на 

враќање 7 години со вклучен грејс период од 18 ме-

сеци“. 

 

Член 2 

Членот 4 а се менува и гласи: 

„Се задолжува Македонска банка за поддршка на 

развојот средствата од член 1 на оваа одлука, за проек-

тот Кредитирање на правни субјекти да ги пласира пре-

ку деловните банки до крајните корисници по претход-

но склучени договори во кои ќе бидат предвидени ус-

ловите и критериумите утврдени во овој член. 

Кредитокорисници се правни субјекти (микро и ма-

ли претпријатија) на кои со Одлука на Управниот од-

бор на Проектот им е одобрен кредит и кои ги испол-

нуваат следниве услови: 

- кои се  регистрирани  најмалку  1   година  пред 

денот на објавувањето на јавниот оглас; 

- кои имаат најмалку 1 вработено лице минимум 3 

месеци, пред денот на објавувањето на јавниот оглас; 

- кои не го намалиле бројот на вработени лица во 

последните 6 месеци, пред денот на објавувањето на 

јавниот оглас и кои сакаат да вработат невработени ли-

ца кои се евидентирани во Агенцијата за вработување 

на Република Македонија, без оглед на времетраењето 

на невработеноста, односно лица со статус 200-евиден-

тирани невработени лица активни баратели на работа, 

кои се на евиденција најмалку 1 ден пред објавување 

на јавниот оглас, но кои не биле во работен однос нај-

малку 3 месеци до денот на објавувањето на јавниот 

оглас. 

Кредитокорисниците на кои ќе им биде одобрен 

кредит од Проектот кредитирање на правни субјекти, 

да се обврзат во рок од 5 дена по склучувањето на до-

говорот за кредит со деловната банка да пристапат кон 

склучување на договор за вработување со избраните 

невработените лица и регистрирање на нивното врабо-

тување (М1/М2) во Агенцијата за вработување на Ре-

публика Македонија. 

На кредитокорисници од проектот Кредитирање на 

правни субјекти, за секое новоотворено работно место 

се одобруваат средства во висина по 3.000 евра во де-

нарска противвредност по среден курс на Народна бан-

ка на Република Македонија на денот на исплата со 

најмногу три новоотворени работни места, односно 

9.000 евра. 

На кредитокорисниците кои ќе вработат невработе-

ни млади лица до 29 години може да им се одобри за 

секое вработување дополнителен износ од 1.000 евра 

на основниот износ од 3.000 евра, со најмногу три но-

воотворени работни места на еден јавен оглас, односно 

до 12.000 евра. 

Средствата од Проектот кредитирање на правни 

субјекти, се одобруваат со рок на враќање до 3 години 

со вклучен грејс период максимум до 1 година и камат-

на стапка од 1% на годишно ниво. Во случај на доцне-

ње се наплатува зголемена договорна камата во висина 

од 5 процентни поени над редовната.  

За време на грејс периодот не се пресметува интер-

каларна камата. 
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За обезбедување на кредитот од Проектот кредити-

рање на правни субјекти, кредитокорисниците треба да 

обезбедат еден или комбинација од следните инстру-

менти за обезбедување на побарувањата: 

- хипотека во сооднос 1:1 во однос на одобрениот 

кредит; 

- сопствена меница авалирана од најмалку еден ава-

лист за која правата и обврските по однос на истата се 

уредени со менична изјава дадена во форма на нотар-

ски акт и со извршна клаузула; 

- залог на подвижни предмети во однос 1:2 во однос 

на одобрениот кредит; 

- банкарска гаранција“. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-2023/2 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1347. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 

15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 5.3.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУ-

ВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА МАКЕДОНСКА БАНКА 

ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ КАКО ФИНАН-

СИСКА ПОДДРШКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРО-

ЕКТОТ САМОВРАБОТУВАЊЕ И ПРОЕКТОТ 

КРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (МИК-

РО И МАЛИ  ПРЕТПРИЈАТИЈА) ЗА ОТВОРАЊЕ  

НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА 

 

Член 1 

Во Одлуката за одобрување на средства за Маке-

донска банка за поддршка на развојот како финансиска 

поддршка за реализација на проектот Самовработува-

ње и проектот Кредитирање на правни субјекти (микро 

и мали претпријатија) за отворање на нови работни 

места бр.19-6183/1 од 26 ноември 2008 година, 19-

6621/2 од 23 декември 2008 година, 19-6942/1 од 23 де-

кември 2008 година, 41-638/3 од 12 февруари 2013 го-

дина и 41-5013/3 од 30 јули 2013 година во член 4, став 

1, алинејата 1 се менува и гласи: 

„- за секое новоотворено работно место за дејности 

од помал обем се одобруваат по 3.000 евра, при што ќе 

се финансираат проекти со најмногу 3 работни места, 

односно до 9.000 евра, за дејности од поголем обем за 

кредитобарателот се одобруваат по 5.000 евра, а за се-

кое новоотворено работно место по 3.000 евра, при 

што ќе се финансираат проекти со најмногу 5 работни 

места, односно до 17.000 евра, за млади лица до 29 го-

дини, за кредитобарателот се одобруваат по 7.000 евра, 

а за секое новоотворено работно место можат да се 

одобрат дополнителни 1.000 евра на основниот износ 

од 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со 

најмногу 5 работни места, односно до 23.000 евра“. 

Алинејата 2 се менува и гласи: 

„- средствата се одобруваат со каматна стапка од 

1% на годишно ниво, со рок на враќање 3 години со 

вклучен грејс период од 1 година за кредит до 9.000 

евра, односно 5 години со вклучен грејс период од 1 

година за кредит над 9.000 евра, а за кредитокорисни-

ците млади лица до 29 години, средствата се одобрува-

ат со каматна стапка од 1% на годишно ниво, со рок на 

враќање 7 години со вклучен грејс период од 18 ме-

сеци“. 
 

Член 2 

Членот 4 а се менува и гласи: 

„Се задолжува Македонска банка за поддршка на 

развојот средствата од член 1 на оваа одлука, за проек-

тот Кредитирање на правни субјекти да ги пласира пре-

ку деловните банки до крајните корисници по претход-

но склучени договори во кои ќе бидат предвидени ус-

ловите и критериумите утврдени во овој член. 

Кредитокорисници се правни субјекти (микро и ма-

ли претпријатија) на кои со Одлука на Управниот од-

бор на проектот им е одобрен кредит и кои ги исполну-

ваат следниве услови: 

- кои се  регистрирани најмалку  1  година  пред де-

нот на објавувањето на јавниот оглас; 

- кои имаат најмалку 1 вработено лице минимум 3 

месеци, пред денот на објавувањето на јавниот оглас; 

- кои не го намалиле бројот на вработени лица во 

последните 6 месеци, пред денот на објавувањето на 

јавниот оглас и кои сакаат да вработат невработени ли-

ца кои се евидентирани во Агенцијата за вработување 

на Република Македонија, без оглед на времетраењето 

на невработеноста, односно лица со статус 200-евиден-

тирани невработени лица активни баратели на работа, 

кои се на евиденција најмалку 1 ден пред објавување 

на јавниот оглас, но кои не биле во работен однос нај-

малку 3 месеци до денот на објавувањето на јавниот 

оглас. 

Кредитокорисниците на кои ќе им биде одобрен 

кредит од Проектот кредитирање на правни субјекти, 

да се обврзат во рок од 5 дена по склучувањето на до-
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говорот за кредит со деловната банка да пристапат кон 

склучување на договор за вработување со избраните 

невработените лица и регистрирање на нивното врабо-

тување (М1/М2) во Агенцијата за вработување на Ре-

публика Македонија. 

На кредитокорисници од проектот Кредитирање на 

правни субјекти, за секое новоотворено работно место 

се одобруваат средства во висина по 3.000 евра во де-

нарска противвредност по среден курс на Народна бан-

ка на Република Македонија на денот на исплата со 

најмногу три новоотворени работни места, односно 

9.000 евра. 

На кредитокорисниците кои ќе вработат невработе-

ни млади лица до 29 години може да им се одобри за 

секое вработување дополнителен износ од 1.000 евра 

на основниот износ од 3.000 евра, со најмногу три но-

воотворени работни места на еден јавен оглас, односно 

до 12.000 евра. 

Средствата од Проектот кредитирање на правни 

субјекти, се одобруваат со рок на враќање до 3 години 

со вклучен грејс период максимум до 1 година и камат-

на стапка од 1% на годишно ниво. Во случај на доцне-

ње се наплатува зголемена договорна камата во висина 

од 5 процентни поени над редовната.  

За време на грејс периодот не се пресметува интер-

каларна камата. 

За обезбедување на кредитот од проектот Кредити-

рање на правни субјекти, кредитокорисниците треба да 

обезбедат еден или комбинација од следните инстру-

менти за обезбедување на побарувањата: 

- хипотека во сооднос 1:1 во однос на одобрениот 

кредит; 

- сопствена меница авалирана од најмалку еден ава-

лист за која правата и обврските по однос на истата се 

уредени со менична изјава дадена во форма на нотар-

ски акт и со извршна клаузула; 

- залог на подвижни предмети во однос 1:2 во однос 

на одобрениот кредит; 

- банкарска гаранција. 
 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-2023/3 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1348. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 

15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 5.3.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУ-

ВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА МАКЕДОНСКА БАНКА 

ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ КАКО ФИНАН-

СИСКА ПОДДРШКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРО-

ЕКТОТ САМОВРАБОТУВАЊЕ И ПРОЕКТОТ 

КРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (МИК-

РО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА) ЗА ОТВОРАЊЕ  

НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА 

 

Член 1 

Во Одлуката за одобрување на средства за Маке-

донска банка за поддршка на развојот како финансиска 

поддршка за реализација на проектот Самовработува-

ње и проектот Кредитирање на правни субјекти (микро 

и мали претпријатија) за отворање на нови работни 

места бр.19-931/1 од 19 февруари 2009 година, 19-931/2 

од 24 февруари 2009 година, 41-638/4 од 12 февруари 

2013 година и 41-5013/4 од 30 јули 2013 година во член 

4, став 1, алинејата 1 се менува и гласи: 

„- за секое новоотворено работно место за дејности 

од помал обем се одобруваат по 3.000 евра, при што ќе 

се финансираат проекти со најмногу 3 работни места, 

односно до 9.000 евра, за дејности од поголем обем за 

кредитобарателот се одобруваат по 5.000 евра, а за се-

кое новоотворено работно место по 3.000 евра, при 

што ќе се финансираат проекти со најмногу 5 работни 

места, односно до 17.000 евра, за млади лица до 29 го-

дини, за кредитобарателот се одобруваат по 7.000 евра, 

а за секое новоотворено работно место можат да се 

одобрат дополнителни 1.000 евра на основниот износ 

од 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со 

најмногу 5 работни места, односно до 23.000 евра“. 

Алинејата 2 се менува и гласи: 

„- средствата се одобруваат со каматна стапка од 

1% на годишно ниво, со рок на враќање 3 години со 

вклучен грејс период од 1 година за кредит до 9.000 

евра, односно 5 години со вклучен грејс период од 1 

година за кредит над 9.000 евра, а за кредитокорисни-

ците млади лица до 29 години, средствата се одобрува-

ат со каматна стапка од 1% на годишно ниво, со рок на 

враќање 7 години со вклучен грејс период од 18 ме-

сеци“. 

 

Член 2 

Членот 4 а се менува и гласи: 

„Се задолжува Македонска банка за поддршка на 

развојот средствата од член 1 на оваа одлука, за проек-

тот Кредитирање на правни субјекти да ги пласира пре-

ку деловните банки до крајните корисници по претход-

но склучени договори во кои ќе бидат предвидени ус-

ловите и критериумите утврдени во овој член. 
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Кредитокорисници се правни субјекти (микро и ма-

ли претпријатија) на кои со Одлука на Управниот од-

бор на проектот им е одобрен кредит и кои ги исполну-

ваат следниве услови: 

- кои се регистрирани најмалку 1 година пред денот 

на објавувањето на јавниот оглас; 

- кои имаат најмалку 1 вработено лице минимум 3 

месеци, пред денот на објавувањето на јавниот оглас; 

- кои не го намалиле бројот на вработени лица во 

последните 6 месеци, пред денот на објавувањето на 

јавниот оглас и кои сакаат да вработат невработени ли-

ца кои се евидентирани во Агенцијата за вработување 

на Република Македонија, без оглед на времетраењето 

на невработеноста, односно лица со статус 200-евиден-

тирани невработени лица активни баратели на работа, 

кои се на евиденција најмалку 1 ден пред објавување 

на јавниот оглас, но кои не биле во работен однос нај-

малку 3 месеци до денот на објавувањето на јавниот 

оглас. 

Кредитокорисниците на кои ќе им биде одобрен 

кредит од проектот Кредитирање на правни субјекти, 

да се обврзат во рок од 5 дена по склучувањето на до-

говорот за кредит со деловната банка да пристапат кон 

склучување на договор за вработување со избраните 

невработените лица и регистрирање на нивното врабо-

тување (М1/М2) во Агенцијата за вработување на Ре-

публика Македонија. 

На кредитокорисници од Проектот кредитирање на 

правни субјекти, за секое новоотворено работно место 

се одобруваат средства во висина по 3.000 евра во де-

нарска противвредност по среден курс на Народна бан-

ка на Република Македонија на денот на исплата со 

најмногу три новоотворени работни места, односно 

9.000 евра. 

На кредитокорисниците кои ќе вработат невработе-

ни млади лица до 29 години може да им се одобри за 

секое вработување дополнителен износ од 1.000 евра 

на основниот износ од 3.000 евра, со најмногу три но-

воотворени работни места на еден јавен оглас, односно 

до 12.000 евра. 

Средствата од проектот Кредитирање на правни 

субјекти, се одобруваат со рок на враќање до 3 години 

со вклучен грејс период максимум до 1 година и камат-

на стапка од 1% на годишно ниво. Во случај на доцне-

ње се наплатува зголемена договорна камата во висина 

од 5 процентни поени над редовната.  

За време на грејс периодот не се пресметува интер-

каларна камата. 

За обезбедување на кредитот од проектот Кредити-

рање на правни субјекти, кредитокорисниците треба да 

обезбедат еден или комбинација од следните инстру-

менти за обезбедување на побарувањата: 

- хипотека во сооднос 1:1 во однос на одобрениот 

кредит; 

- сопствена меница авалирана од најмалку еден ава-

лист за која правата и обврските по однос на истата се 

уредени со менична изјава дадена во форма на нотар-

ски акт и со извршна клаузула; 

- залог на подвижни предмети во однос 1:2 во однос 

на одобрениот кредит; 

- банкарска гаранција“. 
 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-2023/4 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1349. 

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 

145/2010 и 104/2013 и 187/13), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 5.3.2014 година, 

донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ 

ПРЕДМЕТИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на  привремено одземени предмети на 

Министерство за здравство, бр. 09-216/8 од  24.02.2014 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

  

 

Бр. 42-2053/1 Заменик на претседателот  

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1350. 

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 

145/2010 и 104/2013 и 187/13), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 5.3.2014 година, 

донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ 

ПРЕДМЕТИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на  привремено одземени предмети на 

Министерство за внатрешни работи, бр. 09-205/5 од  

24.2.2014 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

  

Бр. 42-2053/2 Заменик на претседателот  

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1351. 

Врз основа на член 32-а став 2 од Законот за дано-

кот на додадена вредност („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 44/1999, 86/1999, 8/2001, 21/2003, 

19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 

114/2009, 133/2009, 95/2010, 102/2010, 24/2011, 

135/2011, 155/2012 и 12/2014 ) Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ HA ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ 

ЗА КОИ ДАНОЧЕН ДОЛЖНИК Е ДАНОЧНИОТ 

ОБВРЗНИК КОН КОГО Е ИЗВРШЕН ПРОМЕТ  

ОД СТРАНА HA ДРУГ ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК 

 

Член 1 

Co оваа одлука се определуваат добрата и услугите 

за кои даночен должник е даночниот обврзник кон ко-

го е извршен промет од страна на друг даночен обврз-

ник. 

 

Член 2 

Добрата и услугите за кои даночен должник е да-

ночниот обврзник кон кого е извршен промет од страна 

на друг даночен обврзник се следните : 

(1) Градење, вклучувајќи одржување, реконструк-

ција и отстранување на градби или нивни делови, од-

носно: 

1. Изградба на станбени и нестанбени згради и тоа: 

а) изградба на сите видови станбени згради: 

- индивидуални куќи и 

- колективни згради (згради со повеќе станови), 

вклучувајќи ги и високите згради 

б) изградба на сите видови нестанбени згради: 

- згради за индустриско производство, на пр., фа-

брики, работилници, погони итн., 

- болници, училишта, административни згради, 

- хотели, продавници, трговски центри, ресторани, 

- аеродромски згради, 

- спортски објекти од затворен тип, 

- катни гаражи, вклучувајќи и подземни паркинг 

простори, 

- магацини и 

- религиозни објекти. 

в) монтирање и подигање на конструкции од префа-

брикувани елементи на градилиште (монтажни об-

јекти) и 

г) реконструкција или адаптација на постоечки 

станбени објекти. 

2. Изградба на патишта и автопати и тоа: 

а) изградба на автопати, улици, патишта ,велоси-

педски и пешачки патеки; 

б) изградба на коловозна конструкција иа улици, 

патишта, надвозници, мостови и тунели: 

- изработка на тротоари на патиштата 

- обележување на патиштата и други ознаки и 

- поставување на заштитни огради, сообраќајни 

знаци. 

в) изградба на аеродромски писти. 

3. Изградба на железници и подземни железници. 

4. Изградба на мостови и тунели и тоа: 

а) изградба на мостови, вклучувајќи и надвозници и 

вијадукти и 

б) изградба на тунели. 

5. Изградба на комунални објекти за течности и 

тоа: 

а) изградба на објекти од нискоградба: 

- водови на големи далечини и разводна градска 

мрежа, 

- главна водоводна цевка и разводна мрежа, 

- системи за наводнување (канали) и 

- резервоари. 

б) изградба на: 

- канализациони системи, вклучувајќи и поправка, 

- колектори за отпадни води и 

- пумпни станици. 

в) дупчење на бунари за вода 

6. Изградба на електрични водови и телекомуника-

циски лииии и тоа: 

а) изградба на објекти од нискоградба за: 

- далекуводи и градски мрежи за снабдување со 

струја и телекомуникациски линии и 

- енергетски централи. 

7. Изградба на хидроградежни објекти и тоа: 
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а) изградба на: 

- водени текови, пристаништа и регулација на реки, 

пристаништа за мали бротчиња (марини) и 

- брани и насипи. 

б) подводни ископи. 

8. Изградба на други објекти од нискоградба, и тоа: 

а) изградба на индустриски објекти, освен згради, 

како што се: 

- рафинерии и 

- хемиски фабрики. 

б) градежни работи за објекти, освен изградба на 

згради, како што се спортски објекти на отворено. 

9. Уривање или демонтажа на згради и други об-

јекти. 

10. Подготвителни работи на градилиште и тоа: 

а) расчистување на градилиштето, 

б) земјани работи: ископување, насипување, ниве-

лирање и градација на градежното земјиште, ископ на 

јама, отстранување на камења, минирање итн., 

в) дренажни работи на градилиштата и 

г) дренажни работи на земјоделско или шумско 

земјиште. 

11. Електроинсталатерски работи и тоа: 

а) инсталирање во сите објекти од високоградба и 

на објекти од нискоградба на: 

- електрична мрежа, 

- телекомуникациски инсталации, 

- инсталации за компјутерска мрежа и кабелска те-

левизија, вклучувајќи и оптички кабел, 

- сателитски антени, 

- осветлувачки системи, 

- противпожарни аларми, 

- алармни системи против кражби, 

- улично осветлуваљње и електрични сигнали и 

- осветлување на аеродромски писти. 

12. Поставување на инсталации за водовод, канали-

зација и плин и инсталации за греење и клима-уреди и 

тоа: 

а) поставување на инсталации во згради или други 

објекти на: 

- систем за греење (електричен, на гас и на нафта), 

- печки, разладни системи, 

- неелектрични колектори за сончева енергија, 

- водоводни и канализациони инсталации и сани-

тарна опрема, 

- опрема за вентилација, климатизација и цевки, 

- инсталација за гас, 

- цевки (цевовод) за пареа, 

- противпожарни распрскувачи, 

- системи за прскање на тревник и 

- олуци. 

б) инсталациони канали. 

13. Други градежно-инсталатерски работи и тоа: 

a) инсталирање во згради и други објекти на: 

- лифтови, ескалатори (подвижни скали), вклучувај-

ќи и нивна поправка и одржување, 

- автоматски врати и врати на сензори, 

- светлечки патокази, 

- системи за всмукување на прашина и 

- изолација од топлина, звук и вибрации 

14. Малтерисување на згради и други објекти со 

малтер за надворешни и внатрешни површини, вклучу-

вајќи и слични материјали. 

15. Поставување на столарија и тоа: 

а) поставување на врати, прозорци, рамки за врати 

и прозорци, 

б) вградување на готови кујни, ормари, скали, опре-

ма за продавници и слично, и 

в) внатрешни завршни работи како што се тавани, 

подвижни преградни ѕидови. 

16. Поставување на подни и ѕидни облоги, односно 

обложување, поплочување, поставување или опремува-

ње на згради и други објекти со: 

- ѕидни или подни плочки и 

- подни и ѕидни облоги. 

17. Бојадисување и застаклување и тоа: 

а) внатрешно и надворешно бојадисување на 

згради, 

б) бојадисување на објекти од нискоградбата и 

в) застаклување и поставување на огледала. 

18. Останати градежни работи и тоа: 

а) чистење на зградите пo завршувањето на градеж-

ните работи и 

б) отстранување на градежен шут. 

19. Работи на покривни конструкции и тоа: 

а) изведба на покривни конструкции и 

б) покривање на покривни конструкции. 

20. Останати специјализирани градежни работи, и тоа: 

а) специјализирани градежни дејности што се заед-

нички за различни видови објекти, a кои бараат посеб-

на вештина и опрема: 

- изградба на темели (фундирање), вклучувајќи и 

набивање на шипови за темели, 

- изолација од влага и хидроизолација на зградите, 

- дупчење на окна, 

- монтажа на челични елементи, 

- виткање на арматура, 

- ѕидање со тула и камен, 

- монтажа и демонтажа на скелиња и работни плат-

форми, не вклучувајќи издавање на скелиња и плат-

форми и - ѕидање на оџаци и индустриски печки. 

б) изградба на отворени базени и 

в) чистење, пескарење и слични работи на фасада на 

зградите при што се менува површината која се чисти, како 

и уметнички услуги на градби, доколку тие имаат директно 

влијание на градбата односно доколку уметникот ja должи 

изработката на делото како сопствен промет. 

(2) Употребен материјал и употребен материјал кој 

не може повторно да се користи во иста состојба, от-

пад, индустриски и неиндустриски отпадни матери-

јали, отпаден материјал кој може да се рециклира, де-

лумно преработен отпад се следните: 
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(3) Недвижности во извршна постапка или во по-

стапка на присилна наплата по пат на јавно наддавање 

се: земјишта (земјоделски, градежни, шумски и па-

сишта) и зградите - станбени згради или станови, де-

ловни згради и деловни простории, административни 

згради и административни простории, згради и станови 

за одмор и рекреација и други градежни објекти, како и 

инсталациите подигнати врз нив или под нив и трајно 

споени со нив. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

 

Бр. 42-2090/1 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1352. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 

15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 5.03.2014 година, донесе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИ-

ЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНO ОД-

ЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на прив-

ремено одземен предмет на Општина Богданци бр. 42-

436/15 од 14.01.2014 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.10/2014). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 42-2282/1 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1353. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 

15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 5.3.2014 година, донесе                                                       

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-

ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНO ОДЗЕ-

МЕН ПРЕДМЕТ  НА ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на прив-

ремено одземен предмет на Јавно обвинителство на Ре-

публика Македонија бр. 41-9899/2 од 24.12.2013 годи-

на („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.185/2013). 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 42-2282/2 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1354. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 

15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 5.03.2014 година, донесе                                                       

                              

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-

ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНO ОДЗЕ-

МЕН ПРЕДМЕТ НА ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на прив-

ремено одземен предмет на Јавно обвинителство на Ре-

публика Македонија бр. 41-9899/3 од 24.12.2013 годи-

на („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.185/2013). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 42-2282/3 Заменик на претседателот  

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1355. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 

15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 5.3.2014 година, донесе                                                       
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-

ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНO ОДЗЕ-

МЕН ПРЕДМЕТ НА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО 

ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 
 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на прив-

ремено одземен предмет на Комисија за односи со вер-

ските заедници и религиозни групи бр. 42-436/3 од 

14.1.2014 година („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.10/2014). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 42-2282/5 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1356. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-

бен весник на Република Македонија“, бр.98/2008, 

145/2010, 104/2013 и 187/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, 

донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-

ВОСИЛНА ОДЛУКА НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИ-

ЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ  ПРОГРАМИ  

И МОБИЛНОСТ 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-

лука на Национална агенција за европски образовни 

програми и мобилност, бр. 09-585/3 од  4.03.2014 го-

дина. 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-2286/1 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1357. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 

145/2010, 104/2013 и 187/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, 

донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-

лука на Министерството за внатрешни работи, бр. 09-

1036/2 од  4.3.2014 година. 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-2286/2 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1358. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 

145/2010, 104/2013 и 187/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА  НА АГЕНЦИЈАТА ЗА  

ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-

лука на Агенцијата за храна и ветеринарство, бр. 09-

1037/2 од  4.3.2014 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-2286/3 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1359. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 

145/2010, 104/2013 и 187/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, 

донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА  ОПШТИНА ЛИПКОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-

лука на Општина Липково, бр. 09-584/1 од  14.2.2014 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-2286/4 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1360. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 

145/2010, 104/2013 и 187/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 

ПРЕДМЕТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 

БЕЛОДРОБНИ  ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА  

„ЈАСЕНОВО“ ВЕЛЕС 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на ЈЗУ 

Специјална болница за белодробни заболувања и ту-

беркулоза „Јасеново“ Велес, бр. 09-1038/1 од  4.3.2014 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 41-2286/5 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1361. 

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 

145/2010, 104/2013 и 187/2013), Владата на Република 

Македонија на седницата, одржана на 5.3.2014 година, 

донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 

ПРЕДМЕТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕД-

НИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на Служ-

бата за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-

лика Македонија, бр. 09-540/4 од  4.3.2014 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 41-2286/6 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1362. 

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 

145/2010, 104/2013 и 187/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 

ПРЕДМЕТ ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА-УПРАВАТА ЗА  

ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 
 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет во прекр-

шочна постапка на Министерството за правда-Управа-

та за извршување на санкции, бр. 09-583/1 од  14.2.2014 

година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 41-2286/7 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1363. 

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 

145/2010, 104/2013 и 187/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 5.3.2014 година, 

донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 

ПРЕДМЕТ  ВО  ПРЕКРШОЧНА  ПОСТАПКА  НА  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА - УПРАВАТА ЗА 

ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 
 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет во прекр-

шочна постапка на Управата за извршување на сан-

кции, бр. 09-578/1 од  14.2.2014 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 41-2286/8 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1364. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 

188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 5.03.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-

НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 

НА ДВИЖНИ СТВАРИ-МОТОРНИ ВОЗИЛА НА 

ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ 

 

Член 1 

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движни ствари-моторни возила на Инспек-

цискиот совет број 42-826/1 („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.22/2014) точката 1 се менува и 

гласи: 

„1.Патничко моторно возило  

- марка BMW  

- тип 520i   

- број на шасија WBADD11010BN64381 

- број на мотор  206S6/36911761 

- регистарска ознака SK-671-SA 

- година на производство  1998 година 

- работна зафатнина на моторот  1991 cm3 

- сила на моторот  110 KW 

- боја на каросеријата- металик сива 7F“ 

По точката 1 бројот „1“ се заменува со бројот „2“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 42-2307/1 Заменик на претседателот  

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1365. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 

15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 5.3.2014 година, донесе                                                       

                              

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИ-

ЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНO ОД-

ЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на прив-

ремено одземен предмет на ЈЗУ Здравствен дом Битола 

бр. 42-436/9 од 14.1.2014 година („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.10/2014). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 42-2282/4 Заменик на претседателот 

5 март 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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