
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
3891. Одлука за започнување постапка за 

доделување на договор за воспоста-
вување на јавно приватно партне-
рство за изградба на две катни гара-
жи во Комплекс Клиники Мајка 
Тереза ...................................................  3 

3892. Одлука за утврдување на геодет-
ски работи за посебни намени од 
значење за Република Македонија ....  4 

3893. Одлука за дополнување на Одлука-
та за определување на заштитни зо-
ни за заштита на водите за подрач-
јето на зафатите на Злетовска река, 
река Кучешка и акумулацијата Кне-
жево ......................................................  4 

3894. Одлука за давање на трајно корис-
тење на  недвижни ствари на Ми-
нистерството за труд и социјална 
политика ...............................................  5 

3895. Одлука за престанок и за давање 
на трајно користење на движна  
ствар на Јавната здравствена уста-
нова - Здравствен дом Битола  ...........  5 

3896. Одлука за престанок и за давање 
на трајно користење на движнa  
ствар на Јавната здравствена уста-
нова - Здравствен дом  Делчево .........  5 

  Стр. 

3897. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движнa  

ствар на Јавната здравствена уста-

нова - Здравствен дом  Дебар ............. 5 

3898. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движнa  

ствар на Јавната здравствена уста-

нова -  Здравствен дом  Крушево ....... 6 

3899. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движнa  

ствар на Јавната здравствена уста-

нова - Здравствен дом  Македонски  

Брод ....................................................... 6 

3900. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движнa  

ствар на Јавната здравствена уста-

нова -  Здравствен дом Берово ............ 6 

3901. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни  

ствари на Јавната здравствена уста-

нова Здравствен дом  Гостивар .......... 7 

3902. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движнa  

ствар на Јавната здравствена уста-

нова - Здравствен дом Кавадарци ....... 7 

Број 124 20 август 2014, среда година LXX 



 Стр. 2 - Бр. 124                                                                                       20 август 2014 
 

  Стр. 
3903. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни  

ствари на Јавната здравствена уста-

нова -  Здравствен дом Куманово ......  8 

3904. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни  

ствари на Јавната здравствена уста-

нова -   Здравствен дом  Охрид ..........  8 

3905. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движнa  

ствар на Јавната здравствена уста-

нова -   Здравствен дом Прилеп .........  8 

3906. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движнa  

ствар на Јавната здравствена уста-

нова -   Здравствен дом Ростуше ........  9 

3907. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движнa  

ствар на Јавната здравствена уста-

нова - Здравствен дом Радовиш .........  9 

3908. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движнa  

ствар на Јавната здравствена уста-

нова -  Здравствен дом  Струга ..........  9 

3909. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни 

ствари на Јавната здравствена уста-

нова -  Здравствен дом Тетово ...........  10 

3910. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движнa  

ствар на Јавната здравствена уста-

нова -  Здравствен дом  Валандово ....  10 

3911. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движнa  

ствар на Јавната здравствена уста-

нова - Здравствен дом Велес ..............  10 

3912. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движнa  

ствар на  Јавната здравствена уста-

нова -  Здравствен дом  Кочани .........  11 

3913. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движнa  

ствар на Јавната здравствена уста-

нова - Здравствен дом Крива 

Паланка ................................................  11 

3914. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движнa  

ствар на Јавната здравствена уста-

нова -  Здравствен дом  Пробиштип ..  11 

3915. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни  

ствари на Јавната здравствена уста-

нова - Здравствен дом Свети Ни-

коле .......................................................  12 

3916. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движнa ст-

вар на Јавната здравствена установа 

- Здравствена станица Липково .........  12 

  Стр. 
3917. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена  на земјоделско 
во градежно земјиште за изработка 
на Локална урбанистичка планска 
документација за изградба на објек-
ти од класа на намена Е2-комунал-
на супраструктура (термоелектро-
централа на биогас) КО Ново Лаго-
во општина Прилеп ............................. 12 

3918. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Локална урбанистичка планска до-
кументација за изградба на објекти 
од класа на намена Е2-комунална 
супраструктура (термоелектроцент-
рала на биогас) КО Ново Лагово 
општина Прилеп .................................. 13 

3919. Одлука за утврдување на геодет-
ски работи за посебни намени од 
значење за Република Македонија ..... 13 

3920. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за финансии – 
Царинска управа на Република 
Македонија ........................................... 13 

3921. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Проект за инфраструктура за ре-
конструкција и рехабилитација на 
државните патишта А3/P1312 дел-
ница Велес-Кадрифаково како екс-
пресен пат шеста секција од с. Са-
рамзалино до клучка Кадрифаково .... 14 

3922. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за начинот и постапува-
њето за избор на корисници на суб-
венциониран станбен кредит .............. 17 

3923. Правилник за изменување и до-
полнување на Правилникот за фор-
мата и содржината на барањето за 
субвенциониран станбен кредит, 
потребни документи кои се подне-
суваат заедно со барањето и обра-
зец за потврда на исполнетост на 
условите ................................................ 17 

3924. Правилник за формата и содржи-
ната на лиценцата за отстранување 
на оштетените возила и возила во 
дефект од општинските и локални-
те патишта за територијата на соод-
ветната општина или градот Скопје ... 22 

3925. Решение од Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македо-
нија ........................................................ 24 

3926. Решение од Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македо-
нија ........................................................ 24 

3927. Решение од Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македо-
нија ........................................................ 24 



20 август 2014  Бр. 124 - Стр. 3 

 
 

  Стр. 
3928. Решение од Комисијата за хартии 

од вредност на Република Македо-

нија .......................................................  24 

3929. Одлука  за изменување на Одлука-

та за пуштање во оптек на кована 

пара за колекционерски цели .............  25 

3930. Решение за преземање на безбед-

носни мерки при увоз и транзит на 

домашни и диви свињи, семе, јајца 

и ембриони од свињи, свинско ме-

со, производи и подготовки од сви-

нско месо, други производи кои 

содржат свинско месо, како и нус-

производи од свињи заради зашти-

та од внесување на вирусот на аф-

риканска свинска чума во Репуб-

лика Македонија
(*)

 ...............................  25 

 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3891. 

Врз основа на член 17 став 3 и став 5 од Законот за 

концесии и други видови на јавно приватно парт-

нерство („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 1.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-

ЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА 

ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА  

НА ДВЕ КАТНИ ГАРАЖИ ВО КОМПЛЕКС 

КЛИНИКИ МАЈКА ТЕРЕЗА 

 

Член 1 

Со започнување на постапката за доделување на 

договор за воспоставување на јавно приватно парт-

нерство за изградба на две катни гаражи во Комплекс 

Клиники Мајка Тереза - Скопје се обезбедуваат 

услови за непречено движење на возилата во кругот 

на Комплексот клиники како и зголемување на капа-

цитетите за паркирање на возилата. Со доделувањето 

на  изградбата на двете катни гаражи на приватен пар-

тнер ќе се овозможи надминување на проблемот со 

движењето на возилата и нивно непречно паркирање 

во Комплекс Клиники Мајка Тереза - Скопје, со оглед 

дека постојните капацитети не ги задоволуваат пот-

ребите за паркинг места. За таа цел се пристапува кон 

доделување на  изградбата на двете катни гаражи во 

Комплекс Клиники Мајка Тереза - Скопје по пат на 

јавно приватно партнерство на приватен партнер кој 

ќе има искуство и капацитет за изградба на катните 

гаражи, нивно користење, управување и одржување, 

со што ќе се овозможи да се надмине проблемот со 

непречено движење и паркирање на возилата и кои 

паркинг места се неопходни за пациентите, посети-

телите и вработените.  

  Стр. 
3931. Правилник за изменување и до-

полнување на Правилникот за на-
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одобрен увоз и транзит, формата и 
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ствениот сертификат или други до-
кументи што ја придружуваат прат-
ката со живи животни, аквакултура 
и производи од животинско потек-
ло, како и начинот и постапката на 
вршење на проверка и преглед при 
увоз и транзит на пратка со живи 
животни, аквакултура и производи 
од животинско потеклo

(*)
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Член 2 

Со воспоставувањето на јавно приватно партнерс-

тво за изградба на две катни гаражи  во Комплекс Кли-

ники Мајка Тереза – Скопје преку концесија на јавна 

услуга, приватниот партнер ќе биде одговорен за 

финансирање на проектот, финансирањето и изведбата 

на градбата, целосното опремување, управувањето и 

одржувањето на двете нови катни гаражи со право на 

користење и сопственост во временски период од 35 

години и исплата за концесиски надомест на јавниот 

партнер во периодот на користење.  

Во склопот на овој проект – изградба на две катни 

гаражи, поради специфичноста на дејноста на јавниот 

партнер се предвидува и изградба на хелидром на една 

од двете катни гаражи со кој ќе оперира и стопанисува 

јавниот партнер. 

Приватниот партнер во склопот на катните гаражи 

ќе изгради и деловни  простории со кои ќе стопанисува 

и кои ќе може во согласност со јавниот партнер да ги 

дава во закуп на други деловни субјекти.  

Со воспоставувањето на јавно приватно партнерст-

во за изградба на две катни гаражи  во Комплекс Кли-

ники Мајка Тереза – Скопје кое ќе се овозможи 

решавање на проблемот, за непречено движење и пар-

кирање на возилата и обезбедување на паркинг места 

кои се неопходни за пациентите, посетителите и врабо-

тените на Комплекс Клиники Мајка Тереза – Скопје. 

  

Член 3 

Предмет на јавното приватно партнерство е избор 

на приватен партнер со доделување на договор за вос-

поставување на јавно приватно партнерство за изград-

ба, користење, управување и одржување на две катни 

гаражи на земјиште сопственост на Република Маке-

донија во Комплекс Клиники Мајка Тереза - Скопје.  

Договорот за воспоставување на јавно приватно 

партнерство ќе се додели на понудувачот што ќе успее 

да ги задоволи условите содржани во тендерската до-

кументација и јавниот повик. 
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Член 4 
Постапката за доделување на договор за воспоста-

вување на јавно приватно партнерство за изградба на 

две катни гаражи во Комплекс Клиники Мајка Тереза - 

Скопје ќе се спроведе со примена на отворена пос-

тапка.  

 

Член 5 

Постапката за доделување на договор за воспос-

тавување на јавно приватно партнерство за изградба на 

две катни гаражи во Комплекс Клиники Мајка Тереза - 

Скопје ќе биде спроведена во рок од една година од 

започнување на постапката. 

Постапката за доделување на договор за воспос-

тавување на јавно приватно партнерство за изградба на 

две катни гаражи во Комплекс Клиники Мајка Тереза - 

Скопје ќе ја спроведе Комисијата за спроведување на 

постапка за доделување на договор за јавно приватно 

партнерство за изградба на две катни гаражи во Ком-

плекс Клиники Мајка Тереза – Скопје, која ќе биде 

формирана во рок од 30 дена од денот на влегување во 

сила на оваа одлука од страна на Владата на Република 

Македонија по предлог на министерот за здравство. 

Комисијата за спроведување на постапка за доделу-

вање на договор за воспоставување на јавно приватно 

партнерство е должна во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на оваа одлука да ја подготви 

тендерската документација, која се доставува на одоб-

рување до Владата на Република Македонија, вклучу-

вајќи го и нацрт договорот и јавниот повик. По одобру-

вањето на тендерската документација за доделување на 

договор за воспоставување на јавно приватно парт-

нерство од страна на Владата на Република Македо-

нија, Комисијата од став 2 на овој член, во рок од пет 

дена ќе го објави јавниот повик, согласно Законот за 

јавните набавки („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/2011, 

185/2011, 15/2013, 148/2013 и 160/2013). 

 

Член 6 

Надоместокот за јавно приватно партнерство што 

приватниот партнер ќе ја исплаќа на јавниот партнер се 

утврдува на 0.1% од вкупниот остварен годишен при-

ход остварен од управувањето со предметот на дого-

ворот за воспоставување на јавно приватно парт-

нерство.   

 

Член 7 

За издавањето на тендерската документација не се 

наплаќа паричен надоместок. 

         

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-1002/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3892. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/2013 и 41/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29.7.2014 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат работите за изработка на геодетски елаборати за 
етажен премер за извршување на премер на: 

-  објект спортска сала „Партизан“, на КП 3959, КО 
Чаир, кој се наоѓа на ул. „Џон Кенеди“ бб, Скопје и 

- објект стадион Чаир, на КП 3845, КО Чаир, кој се 
наоѓа на ул. „Кемајл Сејфула“ бб, Скопје. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-1511/1 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3893. 
Врз основа на член 96 став 1 точка 1 од Законот за 

водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 
23/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИ ЗОНИ ЗА ЗАШТИ-
ТА НА ВОДИТЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ЗАФАТИ-
ТЕ НА ЗЛЕТОВСКА РЕКА, РЕКА КУЧЕШКА И 

АКУМУЛАЦИЈАТА КНЕЖЕВО 
 

Член 1 
Во Одлуката за определување на заштитни зони за 

заштита на водите за подрачјето на зафатите на Злето-
вска река, река Кучешка и акумулацијата Кнежево 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/14), 
во член 11 став 1 алинеја 4 по зборовите: „ одржување 
на авто и мото трки“, се додаваат зборовите: „освен 
транспорт на шумски сортименти и саден материјал“. 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:  
„Во пошироката заштитна зона може да се спрове-

дуваат мерки на одгледување, нега и обнова на шу-
мите, пошумување на насадите за обнова на шумите и 
пошумување на голини за заштита од ерозија, од стра-
на на ЈП Македонски шуми.“ 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3184/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3894. 
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. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на  
12.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА  
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа  oдлука на Министерството за труд и со-

цијална политика му се даваат на трајно користење без 
надомест, недвижни ствари кои се наоѓаат на КП 347, 
KO Магарево, запишани во Имотен лист број 2291, 
сопственост на  Република Македонија и тоа:  

- дел 1, зграда 1, Б5, влез 1, приземје, намена ДП, со  
површина од 755 м2; 

- дел 1, зграда 1, Б5, влез 1, кат 1, намена ДП, со  
површина од 962 м2; 

- дел 1, зграда 1, Б5, влез 1,  кат 2, намена ДП, со  
површина од 1036 м2; 

- дел 1, зграда 1, Б5, влез 1,  кат 3, намена ДП, со  
површина од 904 м2; 

- дел 1, зграда 1, Б5, влез 1,  кат 4, намена ДП, со  
површина од 736 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5005/1 Заменик на претседателот 

12 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3895. 
Врз основа на член 54-a 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 
седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар  -  патничко  моторно возило: марка 
ФОЛКСВАГЕН, тип VENTO GL 1.8, број на шасија 
WVWZZZ1HZSW279180, број на мотор ADZ079478, 
регистарска ознака SK-970-GR, година на произ-
водство 1995, работна зафатнина  на моторот 1781 см3, 
сила на моторот 66 kW/ks, боја на каросеријата  
металик црвена 75. 

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука, се дава  
на трајно користење без надомест на Јавната здрав-
ствена установа -  Здравствен дом  Битола. 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа -  Здравствен 
дом Битола, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движната ствар  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. 42-5697/1 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3896. 
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 
седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ   

ДЕЛЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движнaта ствар  -  патничко моторно возило:  марка 
ФОЛКСВАГЕН, тип GOLF 1.9 TDI, број на шасија 
WVWZZZ1HZWW159664, број на мотор ALE/028676, 
регистарска ознака ST-197-BN, година на производство 
1997, работна зафатнина  на моторот 1896 см3, сила на 
моторот 66 kW/ks, боја на каросеријата бела  01.  

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука, се дава 
на трајно користење без надомест на Јавната здравст-
вена установа -  Здравствен дом Делчево. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа -  Здравствен 
дом Делчево, со кој се уредуваат  правата и обврските 
за движната ствар 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. 42-5697/2 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3897. 
Врз основа на член 54-a 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 
седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

ДЕБАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движнaта ствар - патничко моторно возило: марка  ФИАТ,  
тип DOBLO TNG, број на шасија ZFA22300005431871, 
број на мотор 4655672, регистарска ознака SK-672-PM, 
година на производство 2006, работна зафатнина на 
моторот 1422 см3, сила на моторот 57kW/ks, боја на 
каросеријата бела 01. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава  
на трајно користење без надомест на Јавната здравст-
вена установа -  Здравствен дом  Дебар. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа - Здравствен 
дом  Дебар, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движната ствар 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. 42-5697/3 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3898. 
Врз основа на член 54-a 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 
седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ   

КРУШЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движнaта ствар  -  патничко моторно возило: марка 
ФОЛКСВАГЕН,  тип GOLF 1 HX0, број на шасија 
WVWZZZ1HZVB102683, број на мотор AFN160435, 
регистарска ознака OH-537-NJ, година на производство 
1997, работна зафатнина  на моторот 1896 см3, сила на 
моторот 81 kW/ks, боја на каросеријата црвена   74. 

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука, се дава  
на трајно користење без надомест на Јавната здравст-
вена установа -  Здравствен дом  Крушево. 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа - Здравствен 
дом Крушево, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движната ствар   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. 42-5697/4 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3899. 
Врз основа на член 54-a 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 Македо-
нија, на седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ 

МАКЕДОНСКИ  БРОД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движнaта ствар  -  патничко моторно возило: марка 
ФОЛКСФАГЕН,  тип GOLF 1.9 TDI VARIANT, број на 
шасија WVWZZZ1HZVW390411, број на мотор 
2907962432009, регистарска ознака SU-1150-SB, годи-
на на производство 1997, работна зафатнина  на мо-
торот 1695 см3, сила на моторот 66kW/ks, боја на каро-
серијата металик сина 99. 

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука, се дава  
на трајно користење без надомест на Јавната здравст-
вена установа - Здравствен дом  Македонски Брод. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа -  Здравствен 
дом Македонски Брод, со кој се уредуваат  правата и 
обврските за движната ствар 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. 42-5697/5 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3900. 
Врз основа на член 54-a 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 
седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

БЕРОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движнaта ствар  -  патничко моторно возило: марка  ФОРД, 
тип FIESTA, број на шасија WFOBXXGAJBTY23395, број 
на мотор DHA/TY23395, регистарска ознака TE-2430-
AB, година на производство 1996, работна зафатнина  
на моторот 1242 см3, сила на моторот 55 kW/ks, боја на 
каросеријата  темно  зелена 39. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава  
на трајно користење без надомест на Јавната здравст-
вена установа - Здравствен дом Берово. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа -  Здравствен 
дом  Берово, со кој се уредуваат  правата и обврските 
за движната ствар 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. 42-5697/6 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3901. 
Врз основа на член 54-a 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 
седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ  ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари  -  патнички моторни возила и тоа: 

1. патничко моторно возило: марка ФОЛКСВАГЕН, тип 
VENTO CL TDI, број на шасија WVWZZZ1HZWW168742, 
број на мотор 2606964490018, регистарска ознака ST-
4071-AB, година на производство 1997, работна зафат-
нина на моторот 1665 см3, сила на моторот 66 kW/ks, 
боја на каросеријата   сина  98. 

2. патничко моторно возило:  марка АУДИ, тип 80 
TDI 1.9, број на шасија WAUZZZ8CZPA240120, број 
на мотор 1210/7360, регистарска ознака KU-333-CB, 
година на производство 1993, работна зафатнина  на 
моторот 1896 см3, сила на моторот 66 kW/ks, боја на 
каросеријата  црвена.  

Член 2 
Движните ствари  од член 1 од оваа одлука, се дава  

на трајно користење без надомест на Јавната здрав-
ствена установа -   Здравствен дом Гостивар. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа -  Здравствен 
дом Гостивар, 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. 42-5697/7 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3902. 
Врз основа на член 54-a 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 
седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

КАВАДАРЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движнaта ствар  -  патничко моторно возило: марка  
СЕАТ,  тип TOLEDO 1.9 TDI, број на шасија 
VSSZZZ1LZTRO49366,  број на мотор 1Z875821, ре-
гистарска ознака VE-759-CC, година на производство 
1996, работна зафатнина  на моторот 1896 см3, сила на 
моторот 66 kW/ks, боја на каросеријата  црвена 76. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава  
на трајно користење без надомест на Јавната здравст-
вена установа - Здравствен дом  Кавадарци. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа - Здравствен 
дом Кавадарци, со кој се уредуваат правата и обврс-
ките за движната ствар 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. 42-5697/8 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3903. 
Врз основа на член 54-a 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 
седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА -  

ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари  -  патнички моторни возила и тоа:  

1. патничко моторно возило: ФОРД, тип TRANZIT 
FT 100 2.5 D, број на шасија WF0HXXGBVHXD40930, 
број на мотор 1512963470023, регистарска ознака TE-
3909-AC, година на производство 1999, работна зафат-
нина  на моторот 1739 см3, сила на моторот 56 kW/ks, 
боја на каросеријата  бела 01. 

2. патничко моторнo возило: марка ФОЛКСВАГЕН, тип 
GOLF 1.9 TDI, број на шасија WVWZZZ1HZVP057764, 
број на мотор 1Z 753702, регистарска ознака KA-0782-
AB, година на производство 1996, работна зафатнина  
на моторот 1896 см3, сила на моторот 66 kW/ks, боја на 
каросеријата  зелена 37. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се да-
ваат на трајно користење без надомест на Јавната 
здравствена установа -  Здравствен дом Куманово. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа - Здравствен 
дом Куманово, 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. 42-5697/9 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3904. 
Врз основа на член 54-a 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 
седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА -   

ЗДРАВСТВЕН ДОМ  ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари  -  патнички моторни возила и тоа:1. 

патничко моторно возило за итна помош: марка ФИАТ, 
тип DOBLO TNG, број на шасија ZFA22300005426487, 
број на мотор 4655672, регистарска ознака SK-853-PL, 
година на производство 2006, работна зафатнина  на 
моторот 1416 см3, сила на моторот 57 kW/ks, боја на 
каросеријата бела 01. 

2. патничко моторно возило: марка ФОЛКСВАГЕН, тип 
1HXO/GOLF, број на шасија WVWZZZ1HZWW187401, 
број на мотор 1Y/692428, регистарска ознака KP-0612-
AB, година на производство 1997, работна зафатнина  
на моторот 1896 см3, сила на моторот 47 kW/ks, боја на 
каросеријата  бела  01. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се да-
ваат на трајно користење без надомест на Јавната зд-
равствена установа -  Здравствен дом Охрид. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа -  Здравствен 
дом 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 де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-5697/10 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3905. 
Врз основа на член 54-a 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 
седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движнaта ствар - патничко моторно возило: марка  
ФОЛКСВАГЕН, тип PASAT, број на шасија 
WVWZZZ3BZXE185452, број на мотор AFN618768, 
регистарска ознака BT-4534-AB, година на производ-
ство 1998, работна зафатнина на моторот 1896 см3, 
сила на моторот 81 kW/ks, боја на каросеријата  темно 
плава 98. 

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука, се дава  
на трајно користење без надомест на  Јавната здравст-
вена установа -   Здравствен дом  Прилеп. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа - Здравствен 
дом Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар 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. 42-5697/11 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3906. 
Врз основа на член 54-a 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 
седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ 
РОСТУШЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за здравство му престанува користењето на 
движнaта ствар  -  патничко моторно возило: марка 
ФОРД,тип MONDEO 1.8 EFI GLH, број на шасија 
WFOAXXGBBAWU24849, број на мотор WU24849, 
регистарска ознака SK-036-KS, година на производство 
1998, работна зафатнина на моторот 1753 см3, сила на 
моторот 85 kW/ks, боја на каросеријата  бела 01. 

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука, се дава  
на трајно користење без надомест на Јавната здравст-
вена установа -   Здравствен дом  Ростуше. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа - Здравствен 
дом Ростуше, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движната ствар 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. 42-5697/12 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3907. 
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 29.7.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ  
РАДОВИШ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за здравство му престанува користењето на 
движнaта ствар - патничко моторно возило: марка 
ФОЛКСВАГЕН тип 1HXO/VENTO, број на шасија 
WVWZZZ1HZTWO78124 број на мотор 1Z 988417, 
регистарска ознака KU-003-DJ, година на производство 
1996, работна зафатнина  на моторот 1896 см3, сила на 
моторот 66 kW/ks, боја на каросеријата  мeталик сива 7ф.  

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука, се дава 
на трајно користење без надомест на Јавната здравст-
вена установа - Здравствен дом  Радовиш. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа -  Здравствен 
дом Радовиш, со кој се уредуваат  правата и обврските 
за движната ствар 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. 42-5697/13 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3908. 
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 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ   

СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министе-

рството за здравство му престанува користењето на 
движнaта ствар - патничко моторно возило: марка 
ФОЛКСВАГЕН,  тип GOLF III VARIANT 1.9 TDI CL, 
број на шасија WVWZZZ1HZTW038678, број на мотор 
565332, регистарска ознака KU-596-CZ, година на 
производство 1995, работна зафатнина на моторот 1896 
см3, сила на моторот 66 kW/ks, боја на каросеријата  
металик зелена 43.  

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука, се дава 
на трајно користење без надомест на Јавната здравст-
вена установа -  Здравствен дом  Струга. 
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Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со дире-

кторот на Јавната здравствена установа - Здравствен 
дом Струга, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движната ствар 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. 42-5697/14 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3909. 
Врз основа на член 54-a 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 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА -  

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари  -  патнички моторни возила и тоа: 

1. патничко моторно возило: марка СЕАТ, тип 
1L/STAHUXO1, број на шасија VSSZZZ1LZVRO1642, 
број на мотор 121294, регистарска ознака KU-143-DD, 
година на производство 1997, работна зафатнина на 
моторот 1896 см3, сила на моторот 66 kW/ks, боја на 
каросеријата  тем.зелена 3ф. 

2. патничко моторно возило караван: марка  
ФОЛКСВАГЕН,  тип  PASSAT 1.9 TDI VARIANT, број 
на шасија WVWZZZ3BZWE325809, број на мотор 
547988, регистарска ознака PP-4883-AB, година на про-
изводство 1998, работна зафатнина на моторот 1896 
см3, сила на моторот 81 kW/ks, боја на каросеријата  
сина 99. 

 
Член 2 

Движните ствари  од член 1 од оваа одлука, се дава  
на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом  Тетово. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа - Здравствен 
дом  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 де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-5697/15 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3910. 
Врз основа на член 54-a 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 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ   

ВАЛАНДОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движнaта ствар  -  патничко моторно возило: марка 
ФОЛКСВАГЕН, тип POLO CLASSIC, број на шасија 
WVWZZZ6KZXR590647, број на мотор ALM 045308, 
регистарска ознака KO-0206-TB, година на производст-
во 1999, работна зафатнина  на моторот 1595 см3, сила 
на моторот 55 kW/ks, боја на каросеријата зелена  38. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава  
на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа -  Здравствен дом Валандово. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа - Здравствен 
дом Валандово, со кој се уредуваат правата и обврс-
ките за движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-5697/16 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3911. 
Врз основа на член 54-a 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 Македо-
нија, на седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA  СТВАР НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движнaта ствар  -  патничко моторно возило: марка  
ОПЕЛ, тип SINTRA 2.2 16V GLS TNG, број на шасија 
4GDDC3A2WD129296, број на мотор 
X22XE/31023028, регистарска ознака OH-103-BP, 
година на производство 1998, работна зафатнина  на 
моторот 2198 см3, сила на моторот 104 kW/ks, боја на 
каросеријата  зелена 3ф. 
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Член 2 
Движната ствар  од член 1 од оваа одлука, се дава  

на трајно користење без надомест на Јавната здравст-
вена установа -  Здравствен дом Велес. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа -  Здравствен 
дом  Велес, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движната ствар   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. 42-5697/17 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3912. 
Врз основа на член 54-a 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 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA  СТВАР НА  
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА -  

ЗДРАВСТВЕН ДОМ  КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движнaта ствар  -  патничко моторно возило:  марка 
ШЕВРОЛЕТ,  тип KALOS, број на шасија 
KL1SF69A16B510916, број на мотор F14S3080345K, 
регистарска ознака KU-402-СК, година на производст-
во 2005, работна зафатнина  на моторот 1399см3, сила 
на моторот 61 kW/ks, боја на каросеријата црвена  74.  

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука, се дава 
на трајно користење без надомест на Јавната здравст-
вена установа -  Здравствен дом  Кочани. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа -   Здравст-
вен дом  Кочани, со кој се уредуваат  правата и обврс-
ките за движната ствар   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. 42-5697/18 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3913. 
Врз основа на член 54-a 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 Македо-
нија, на седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA  СТВАР  НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА -  
ЗДРАВСТВЕН ДОМ  КРИВА ПАЛАНКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за здравство му престанува користењето на 
движнaта ствар  -  патничко моторно возило:  марка 
ЛАДА НИВА,  тип INJECTION, број на шасија 
XTA21214021640540, број на мотор 21214A/6762680, 
регистарска ознака SK-740-LO, година на производст-
во 2002, работна зафатнина  на моторот 1690см3, сила 
на моторот 59,90kW/ks, боја на каросеријата  бела 01.  

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука, се дава 
на трајно користење без надомест на Јавната здравст-
вена установа - Здравствен дом  Крива Паланка. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа - Здравствен 
дом Крива Паланка, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движната ствар 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. 42-5697/19 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3914. 
Врз основа на член 54-a 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 
седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА -  ЗДРАВСТВЕН 
ДОМ  ПРОБИШТИП 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за здравство му престанува користењето на 
движнaта ствар - санитетско моторно возило: марка 
ФИАТ ТЕМПРА, тип 1.6 SANITET, број на шасија 
ZFA15900005030525, број на мотор 6381334, регис-
тарска ознака SK-942-GP, година на производство 
1997, работна зафатнина  на моторот 1581см3, сила на 
моторот 62kW/ks, боја на каросеријата  бела 01.  

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука, се дава 
на трајно користење без надомест на Јавната здравст-
вена установа -  Здравствен дом  Пробиштип. 
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Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа -  Здравствен 
дом  Пробиштип, со кој се уредуваат  правата и обврс-
ките за движната ствар   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. 42-5697/20 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3915. 
Врз основа на член 54-a 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 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ  СТВАРИ НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - 

ЗДРАВСТВЕН ДОМ СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари  -  патнички моторни возила и тоа:  

1. Патничко моторно  возило: марка ФОЛКСВА-
ГЕН, тип GOLF GL 1.9 D, број на шасија 
WVWZZZ1HZRB039775, број на мотор 1Y/171911, ре-
гистарска ознака KU-667-BV, година на производство 
1992, работна зафатнина  на моторот 1896 см3, сила на 
моторот 47 kW/ks, боја на каросеријата  зелена 3ц. 

2. Патничко моторно возило: марка  ФОЛКСВА-
ГЕН,  тип  PASAT CL 1.9 TDI, број на шасија 
WVWZZZ3AZRB101448, број на мотор 1Z/164808, 
регистарска ознака KU-963-CJ, година на производство 
1994, работна зафатнина  на моторот 1896 см3, сила на 
моторот 66 kW/ks, боја на каросеријата  зелена 3ф. 

 
Член 2 

Движните ствари  од член 1 од оваа одлука, се да-
ваат  на трајно користење без надомест на Јавната зд-
равствена установа - Здравствен дом  Свети Николе. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа - Здравствен 
дом Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обвр-
ските 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. 42-5697/21 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3916. 
Врз основа на член 54-a 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 
седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА -  ЗДРАВСТВЕНА 
СТАНИЦА ЛИПКОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за здравство му престанува користењето на 
движнaта ствар - патничко моторно возило за итна 
помош: марка ФИАТ, тип DOBLO TNG, број на шасија 
ZFA22300005426522, број на мотор 350A10003309200, 
регистарска ознака SK-852-PL, година на производство 
2006, работна зафатнина  на моторот 1368 см3, сила на 
моторот 57 kW/ks, боја на каросеријата бела 01.  

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука, се дава 
на трајно користење без надомест на Јавната здравст-
вена установа -  Здравствена станица Липково.  

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа - Здравствена 
станица Липково, со кој се уредуваат  правата и обврс-
ките за движната ствар   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. 42-5697/22 Заменик на претседателот 

29 јули 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3917. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 1.8.2014 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ОД КЛАСА НА НА-
МЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА 
(ТЕРМОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА НА БИОГАС)  КО  

НОВО ЛАГОВО ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена  на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти од класа на намена Е2-комунална 
супраструктура (термоелектроцентрала на биогас) КО 
Ново Лагово, општина Прилеп. 
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Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски 
индикации: 

 
 
 

 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-5739/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3918. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 1.8.2014 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ОД КЛАСА НА НАМЕ-
НА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА (ТЕР-
МОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА НА БИОГАС) КО НОВО 

ЛАГОВО ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изра-
ботка на Локална урбанистичка планска документација 
за изградба на објекти од класа на намена Е2-кому-
нална супраструктура (термоелектроцентрала на био-
гас) КО Ново Лагово, општина Прилеп. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-5760/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3919. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.55/2013 и 41/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ  ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат работите за изработка на геодетски елаборат за 
геодетски работи за посебни намени за изработка на 
нумерички податоци со список на податоци за фор-
мирање на градежна парцела, која се наоѓа на КП број 
4818, КО Ресен, евидентирана во Имотен лист број 
1780, кое согласно Извод од детален урбанистички 
план за УЕ-2 Блок 1, Ресен бр.07-1872/3 од 30.06.2014 
година е со намена за изградба на објект В3 – Култура 
– Музеј Куќа на Татарчеви. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6053/1 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3920. 
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 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 1.8.2014 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за финансии – Царинска управа на 
Република Македонија бр. 09-2235/3 од 23.7.2014 
година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6265/15 Заменик на претседателот 

1 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонијa“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА А3/P1312 ДЕЛНИЦА ВЕЛЕС-КАДРИФАКОВО 
КАКО ЕКСПРЕСЕН ПАТ ШЕСТА СЕКЦИЈА ОД С. САРАМЗАЛИНО ДО КЛУЧКА  КАДРИФАКОВО 

 
Член 1 

  Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 
на Проект за инфраструктура за реконструкција и рехабилитација на државните патишта А3/P1312 делница 
Велес-Кадрифаково како експресен пат шеста секција од с.Сарамзалино до клучка Кадрифаково. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 47398м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

3921. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 42-6368/1                                                                                                               Заменик на претседателот 

1 август 2014 година                                                                                                         на Владата на Република 
    Скопје                                                                                                                                 Македонија, 
                                                                                                                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

3922. 
Врз основа на член 10, став (11) од Законот за суб-

венционирање на станбен кредит („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 158/11, 24/13, 43/14 и 
109/14), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ И ПОСТАПУВАЊЕТО ЗА ИЗБОР НА КО-
РИСНИЦИ НА СУБВЕНЦИОНИРАН СТАНБЕН  

КРЕДИТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапувањето за из-

бор на корисници на субвенциониран станбен кредит 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
19/12), во членот 4, во ставот 1, зборовите „максимален 
износ на вкупен месечен приход“ се заменуваат со збо-
ровите „максимален износ на месечен приход по основ 
на плата“ и зборовите „остварен вкупен просечен месе-
чен приход на барателот за последните шест месеци, 
односно вкупни просечни месечни приходи на барате-
лот и неговиот брачен другар за последните шест ме-
сеци“ се заменуваат со зборовите „остварен просечен 
месечен приход по основ на плата на барателот за по-
следните шест месеци, односно просечен месечен при-
ход по основ на плата на барателот и неговиот брачен 
другар за последните шест месеци, при што доколку во 
последните шест месеци се исплатени поголем број на 
плати од шест, како резултат на задоцнета исплата на 
претходни плати односно помал број на плати од шест, 
при пресметка на просечните месечни приходи по ос-
нов на плата, износот на остварените приходи по основ 
на плата во последните шест месеци ќе се подели со 
бројот на исплатени плати.“ 

 
Член 2 

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

 
Бр. 13-26622/3  

18 август 2014 година Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3923. 
Врз основа на член 10, став (4) од Законот за суб-

венционирање на станбен кредит („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 158/11, 24/13, 43/14 и 
109/14), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
БАРАЊЕТО ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН СТАНБЕН 
КРЕДИТ, ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ КОИ СЕ ПОД-
НЕСУВААТ ЗАЕДНО СО БАРАЊЕТО И ОБРАЗЕЦ 
ЗА ПОТВРДА НА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-
њето за субвенциониран станбен кредит, потребни до-
кументи кои се поднесуваат заедно со барањето и обра-

зец за потврда на исполнетост на условите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 2/12) во членот 
3, став 1, во алинејата 1, зборовите „и дополнителни 
приходи“ се бришат. 

Алинејата 2 се брише. 
Во алинејата 4 сврзникот „и“ на крајот од реченица-

та се заменува со точка и запирка. 

Aлинејата 5 се менува и гласи: 

„- пред-договор односно договор за продажба на 

станот односно куќата, заверен на нотар, во случај ба-

рателот на субвенциониран станбен кредит да има во 

негова сопственост, во сосопственост или заедничка 

сопственост со брачниот другар или во сопственост на 

брачниот другар само еден стан/куќа на територијата 

на Република Македонија кој/а го/ја продава заради ку-

пување на поголем стан или изградба/купување на нова 

поголема куќа за потребите на сопственото домување, 

а со кој е договорено најдоцна во рок од една година од 

денот на склучување на договорот за субвенциониран 

станбен кредит да се изврши купопродажбата;“  

По алинејата 5 се додаваат четири нови алинеи кои 

гласат: 

„- доказ за наследство, доколку барателот има во 

негова сосопственост или во сосопственост на брачни-

от другар дел од само еден стан или дел од само една 

куќа, која е стекната по основ на наследство, а делот на 

сосопственоста не надминува една половина од станот, 

односно куќата; 

- правосилно одобрение за градење на име на бара-

телот за изградба на нова куќа односно за дог-

радба/надградба на куќа;    

- склучен договор за градење со сопственик на куќа 

во случај барателот да нема во негова сопственост, во 

сосопственост или заедничка сопственост со брачниот 

другар, стан односно куќа на територијата на Републи-

ка Македонија, за да изврши надградба или доградба за 

потребите на сопствено домување и 

- доказ дека објектот е срушен или стручно мис-

лење од лиценцирано лице со кое се потврдува дека 

објектот ќе се руши за на негово место да се изгради 

нов и одобрение за градење на нова куќа на местото 

на куќата која се руши, во случај барателот да има 

во негова сопственост, во сосопственост или заед-

ничка сопственост со брачниот другар или во соп-

ственост на брачниот другар само една куќа на тери-

торијата на Република Македонија која ја руши зара-

ди изградба на нова поголема куќа за потребите на 

сопственото домување.“   

 

Член 2 

Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 

2, кои се составен дел од овој правилник.  

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 13-26622/4  

18 август 2014 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

3924. 
Врз основа на член 64-б став (5) од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14 и 42/14), министерот за 

транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОШТЕТЕНИТЕ  

ВОЗИЛА И ВОЗИЛА ВО ДЕФЕКТ ОД ОПШТИНСКИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА ЗА  

ТЕРИТОРИЈАТА НА СООДВЕТНАТА ОПШТИНА ИЛИ ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на лиценцата за отстранување на оштетените 

возила и возила во дефект од општинските и локалните патишта за територијата на соодветната општина или 

градот Скопје.  

 

Член 2 

Лиценцата за отстранување на оштетените возила и возила во дефект од општинските и локалните патишта 

за територијата на соодветната општина или градот Скопје се издава на образец во А-4 формат на хартија во 

сина боја.  

Лиценцата од став 1 на овој член ги содржи следните податоци: сериски број на лиценца, грбот на општи-

ната односно градот Скопје, назив на општината односно градот Скопје, назив „Лиценца за отстранување на 

оштетените возила и возила во дефект од општинските и локалните патишта“, име, презиме и адреса на 

физичкото лице односно назив и седиште на правното лице, единствен матичен број на физичкото лице однос-

но едиствен даночен број на правното лице, дата на издавање, место за печат и потпис. 

Формата и содржината на лиценцата 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 Република 

Македонија“. 

 

        Бр. 01-11463                                        Министер 

  7 август 2014 година                                             за транспорт и врски, 

            Скопје                                              Миле Јанакиески, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3925. 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија врз основа на член 152-а, член 152-б и 

член 152-в од Законот за хартии од вредност 

(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), 

постапувајќи по барањето на Еуростандард Банка АД 

Скопје број УП1 08-77 од 8.7.2014 година, дополнето 

на ден 10.7.2014 година и на ден 18.7.2014 година, на 

седницата одржана на ден 14.8.2014 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се дава согласност на правното лице Еуростан-

дард Банка АД Скопје со седиште на ул. „Никола Кљу-

сев“ бр. 1 Скопје и матичен број 5538041 да стекне ква-

лификувано учество во Поштел Брокер АД Скопје, за 

акции чиј вкупен кумулативен износ надминува 50% 

од вкупно издадените акции со право на глас од бро-

керската куќа Поштел Брокер АД Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-77 Комисија за хартии од вредност 

14 август 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

3926. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија врз основа на член 152-а, член 152-б и 

член 152-в од Законот за хартии од вредност 

(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), 

постапувајќи по барањето на Еуростандард Банка АД 

Скопје број УП1 08-77 од 8.7.2014 година, дополнето 

на ден 10.7.2014 година и на ден 18.7.2014 година, на 

седницата одржана на ден 14.8.2014 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се дава согласност на правното лице Еуростанда-

рд Банка АД Скопје со седиште на ул. „Никола Кљу-

сев“ бр. 1 Скопје и матичен број 5538041 да стекне ква-

лификувано учество во Централен депозитар за хартии 

од вредност АД Скопје, односно да се стекне со акции 

чиј вкупен кумулативен износ не надминува 20% од 

вкупно издадените акции со право на глас од Цент-

рален депозитар за хартии од вредност АД Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-78 Комисија за хартии од вредност 

14 август 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

3927. 

Врз основа на член 194 став 1 и став 5 и член 207 

став 1 алинеја ѕ) од Законот за хартии од вредност 

(„Службен весник на РМ” број 95/2005, 25/2007, 

7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), 

Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-

донија на седницата одржана на ден 14.8.2014 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Трајно се одзема дозволата за вршење на услуги 

со хартии од вредност на брокерската куќа Еуро 

Брокер АД Скопје издадена со Решение на Комисијата 

за хартии од вредност на Република Македонија број 

08-658/3 од 23.4.2007 година.  

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова 

решение се врши поради настанување на променети 

околности во работењето на брокерската куќа, односно 

донесена Oдлука број 01/951 од 1.8.2014 година за 

престанок со работа на брокерската куќа Еуро Брокер 

АД Скопје од страна на Собраниетo на акционери. 

3. Се задолжуваат Македонската берза за хартии од 

вредност АД Скопје и Централниот депозитар за хар-

тии од вредност АД  Скопје веднаш по приемот на ова 

Решение трајно да ја исклучат од членство брокерската 

куќа Еуро Брокер АД Скопје. 

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Реше-

нието. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ”. 

 

Бр. 08 УП1 86 Комисија за хартии од вредност 

14 август 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

3928. 

Врз основа на член 132 став 1 алинеи а) и б) од За-

конот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 

13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија на седницата одр-

жана на ден 14.8.2014 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека се исполнети условите за отво-

рање на ликвидација на брокерската куќа Еуро Брокер 

АД Скопје со седиште на ул.„Вељко Влаховиќ“ бр.1/2-

2 во Скопје, поради донесена Oдлука број  01/951 од 

1.8.2014 година за престанок со работа на брокерската 

куќа Еуро Брокер АД Скопје од страна на Собранието 

на акционери, односно поради трајно одземање на 

дозволата за вршење на сите услуги со хартии од вред-

ност од Комисијата за хартии за хартии од вредност на 

Република Македонија. 

2. Решението влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 

3. Решението ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. 08 УП1 89 Комисија за хартии од вредност 

14 август 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3929. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

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

43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за 

издавање, формата, содржината и располагањето со ко-

ваните пари за колекционерски цели („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на На-

родната банка на Република Македонија донесе   

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПУШТА-

ЊЕ ВО ОПТЕК НА КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕК-

ЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Во Одлуката за пуштање во оптек на кована пара 

за колекционерски цели О. бр. 02-15/IV-2/2014 од 30 

април 2014 година, во точката 1, бројот: „3470 (триил-

јадичетиристотинииседумдесет)“ се заменува со бро-

јот: „3479 (триилјадичетиристотиниседумдесетиде-

вет)“. 

Во точката 1 алинеја 2 бројот: „220 (двестедваесет)“ 

се заменува со бројот: „229 (двестедваесетидевет)“.  

2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“.  

 

   О. бр. 02-15/3-2014     Гувернер и претседавач 

15 август 2014 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија 

 Димитар Богов,с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

3930. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенци-

јата за храна и ветеринарство, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ 

ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ 

СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИ-

ЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГО-

ТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВО-

ДИ КОИ СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И 

НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИ-

ТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИ-

КАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА(
*
) 

 

Член 1 

Со ова решение се преземаат безбедносни мерки 

при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, 

јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и 

подготовки од свинско месо, други производи кои сод-

ржат свинско месо,  како и нуспроизводи од свињи за-

ради заштита од внесување на вирусот на африканска 

свинска чума во Република Македонија.  

  

Член 2 

Се забранува увоз и транзит низ територијата на Ре-

публика Македонија на: 

1) диви свињи кои потекнуваат од областите наве-

дени во Прилогот кој е составен дел на ова решение, и 

2) месо од диви свињи, производи и подготовки од 

месо од диви свињи и други производи кои содржат 

месо добиено од диви свињи кои потекнуваат од облас-

тите наведени во Прилогот на ова решение. 

 

Член 3 

(1) Се забранува увоз и транзит низ територијата на 

Република Македонија на свињи кои потекнуваат од 

земјите наведени во Прилогот на ова решение, освен 

доколку тие свињи доаѓаат од: 

                            

() Со ова решение се врши усогласување со одредбите на 
Одлуката на Комисијата за Имплементација бр. 2014/178/ЕУ од 

27 март 2014 година за мерки за контрола за здравствена заштита 

на животните во однос на Африканска свинска чума (CELEX бр. 
32014D0178) 
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1) области кои не се наведени во Прилогот на ова 

решение, 

2) одгледувалиште во кое во период од најмалку 30 

дена пред датумот на испраќање не се внесени свињи 

кои потекнуваат од одгледувалишта од области наведе-

ни во Прилогот на ова решение. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член увоз и 

транзит низ територијата на Република Македонија на 

свињи кои потекнуваат од одгледувалишта во области 

наведени во Дел 1 од Прилогот на ова решение се 

одобрува доколку свињите:  

1) останале најмалку 40 дена или се од раѓање во 

одгледувалиштето и во тоа одгледувалиште не биле 

внесени свињи во период од најмалку 30 дена пред да-

тумот на испраќање; 

2) доаѓаат од одгледувалиште кое ги применува 

био-сигурносните барања за африканска свинска чума 

пропишани од надлежниот орган на земјата извозник;  

3) биле подложени на лабораториско испитување за 

африканска свинска чума со негативен резултат на 

примерок земен согласно постапката за земање мостри 

утврдена во Националната програма за сузбивање и 

ерадикација на африканска свинска чума на земјата из-

возник во период од 15 дена пред испраќање и офици-

јален ветеринар извршил клинички преглед на свињите 

за африканска свинска чума на денот на натовар во сог-

ласност со постапките за вршење на клинички преглед 

и мострирање опишани во упатствата и процедурите за 

испитување на сомнителни одгледувалишта од афри-

канска свинска чума или доаѓаат од одгледувалиште 

кое најмалку два пати годишно во интервали од четири 

месеци било предмет на преглед и контрола од надлеж-

ниот орган при што: 

- се следени упатствата и процедурите за испитува-

ње на сомнителни одгледувалишта од африканска 

свинска чума; 

- се вршел клинички преглед и мострирање опишани 

во упатствата и процедурите за испитување на сомни-

телни одгледувалишта од африканска свинска чума и 

- е прегледана и ефективноста на примената на мер-

ките кои се спроведуваат во случај на сомнеж од појава 

на африканска свинска чума кај диви свињи.  

(3) Пратките со свињи треба да се пропратени со 

ветеринарно-здравствен сертификат утврден во Пра-

вилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, 

листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит,  

формата и содржината на ветеринарно-здравствениот 

сертификат или други документи што ја придружуваат 

пратката со живи животни, аквакултура и производи од 

животинско потекло, како и начинот и постапката на 

вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на 

пратка со живи животни, аквакултура и производи од 

животинско потекло Прилог 7 Дел 1, во кој треба до-

полнително да биде наведен текстот: “Свињи во сог-

ласност со член 3 став (2) од решението за преземање 

на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни 

и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свин-

ско месо, производи и подготовки од свинско месо, 

други производи кои содржат свинско месо, како и 

нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување 

на вирусот на африканска свинска чума во Република 

Македонија“). 

 

Член 4 

Се забранува увоз и транзит низ територијата на Ре-

публика Македонија од земјите наведени во Прилогот 

на ова решение на: 

1) семе од свињи, освен доколку семето потекнува 

од расплодни свињи кои се одгледуваат во одобрени 

собирни центри за семе согласно Правилникот за усло-

вите за увоз на семе за вештaчко осеменување, ембрио-

ни и јајце клетки, листи на трети земји од кои е дозво-

лен нивниот увоз и содржината и формата на ветери-

нарно-здравствениот сертификат или друг документ 

што ја придружува пратката и одобрените центри не се 

наоѓаат во области наведени во Дел 2 и Дел 3 од При-

логот на ова решение и  

2) јајца и ембриони од свињи, освен доколку јајцата 

и ембрионите потекнуваат од донори  расплодни сви-

њи кои се чуваат во одгледувалишта од член 3 став (2) 

од ова решение и кои не се наоѓаат во области наведе-

ни во Дел 2 и Дел 3 од Прилогот од ова решение, и ем-

брионите се оплодени со семе кое е во согласност со 

точка 1) на овој член. 

 

Член 5 

(1) Се забранува увоз и транзит низ територијата на 

Република Македонија на нус производи од свињи од 

земјите наведени во Прилогот на ова решение, освен 

доколку истите се добиени од свињи кои потекнуваат 

од одгледувалишта кои не се наоѓаат во области од Дел 

2 и Дел 3 од Прилогот на ова решение. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член увоз и 

транзит низ територијата на Република Македонија на 

деривати добиени од нуспроизводи од свињи од облас-

ти наведени во Дел 2 и Дел 3 од Прилогот на ова реше-

ние се одобрува доколку:  

1) нуспроизводите биле подложени на третман со 

кој се овозможува дериватите од тие нуспроизводи да 

не претставуваат ризик за појава на африканска свин-

ска чума и  
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2) се пропратени со соодветен ветеринарно-здрав-

ствен сертификат пропишан во Прилог 4 од Правилни-

кот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот 

и постапката на вршење на проверка и преглед при 

увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животин-

ско потекло, формата и содржината на ветеринарно-

здравствениот сертификат или други документи што ја 

придружуваат пратката со нуспроизводи од животин-

ско потекло, како и листата на трети земји од кои е 

одобрен увоз и транзит (*1). 

 

Член 6 

(1) Се забранува увоз и транзит низ територијата на 

Република Македонија на свинско месо, производи и 

подготовки од свинско месо и други производи кои сод-

ржат свинско месо од земјите од Прилогот на ова реше-

ние, освен доколку истите се добиени од свињи кои по-

текнуваат од одгледувалишта кои не се наоѓаат во об-

ласти од Дел 2 или Дел 3 од Прилогот на ова решение. 

(2) По исклучок на став (1) од овој член, увоз и 

транзит низ територијата на Република Македонија на 

свинско месо, производи и подготовки од свинско месо 

и други производи кои содржат свинско месо од облас-

ти наведени во Дел 2 или Дел 3 од Прилогот на ова ре-

шение се одобрува доколку: 

1) се произведени и преработени согласно член 67 

став (1) од Законот за безбедност на храната, при што: 

а) свинското месо е идентификувано со посебна 

здравствена ознака во која во центарот на печатот дија-

гонално се вкрстуваат две прави линии и со која се 

овозможува податоците понатаму да останат читливи,    

б) здравствената ознака од потточка а) на оваа точ-

ка содржи овален печат со ширина 6,5 cm и висина 4,5 

cm, и читливо ги содржи ИСО кодовите на земјата со 

печатни букви, во центарот да го содржи одобрениот 

број на кланицата, и на долниот дел да содржи еден од 

следните кратенки: CE, EC, EF, EG, EK, EY  или EZ, 

в) буквите на здравствената ознака од потточка а) на 

оваа точка треба да бидат најмалку со големина од 0,8 

cm додека фигурите треба да се високи најмалку 1 cm, 

г) здравствената ознака од потточка а) на оваа точка 

го идентификува официјалниот ветеринар кој ги вршел 

прегледот и контролата на месото, 

д) здравствената ознака од потточка а) на оваа точ-

ка треба да се разликува од здравствената ознака која 

се користи во согласност со Правилникот за посебните 

барања за храната од животинско потекло, 

ѓ) производите и подготовките од свинско месо и 

други производи кои содржат свинско месо се подло-

жени на третман кој го елиминира здравствениот ризик 

кај животните од африканска свинска чума и тоа: 

- термичка преработка во херметички затворен кон-

тејнер со F0 вредност од 3,00 или повеќе, или 

- термичка преработка на минимална температура 

од 80°C постигната низ целото месо, или 

- термичка преработка во херметички затворен кон-

тејнер на најмалку 60°C во период од најмалку 4 часа во 

кој период температурата во средината на месото мора 

да биде најмалку 70°C во период од 30 минути, или 

- природна ферментација и зреење во период не по-

мал од 9 месеци за обезкостено месо што резултирало со 

следните карактеристики: просечна вредност да не е по-

голема од 0,93 или pH вредноста не поголема од 6,0, или 

- бут и слабина: третман кој вклучува природна 

ферментација и зреење во период не помал од 190 дена 

за каре и 140 дена за месо од бут. 

2) пропратени се со ветеринарно-здравствен серти-

фикат утврден во Правилникот за начинот и поста-

пката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е 

одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ве-

теринарно-здравствениот сертификат или други доку-

менти што ја придружуваат пратката со живи животни, 

аквакултура и производи од животинско потекло, како 

и начинот и постапката на вршење на проверка и прег-

лед при увоз и транзит на пратка со живи животни, ак-

вакултура и производи од животинско потекло Прилог 

7 Дел 4, во кој треба дополнително да биде наведен 

текстот: “Производи во согласност со решението за 

преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на 

домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од 

свињи, свинско месо, производи и подготовки од свин-

ско месо, други производи кои содржат свинско месо, 

како и нуспроизводи од свињи заради заштита од вне-

сување на вирусот на африканска свинска чума во Ре-

публика Македонија“). 

 

Член 7 

Возилата со кои се врши транспорт на свињи или 

нуспроизводи добиени од свињи кои потекнуваат од 

одгледувалишта кои се наоѓаат во областите наведени 

во Прилогот на ова решение треба да се исчистени и 

дезинфицирани и превозникот треба да обезбеди доказ 

за извршеното чистење и дезинфицирање. 

 

Член 8 

Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

 

Бр. 02-2874/4 Директор на Агенцијата 

7 август 2014 година за храна и ветеринарство, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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Врз основа на член 77 став (4), член 81 став (5), член 84 став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член 87 
став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА 
И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУ-
МЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРО-
ИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА 
ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА 

И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛO(
*
) 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја при-
дружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и 
постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и пр-
оизводи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/10, 86/10, 144/10, 27/11, 
66/11, 72/11, 84/11, 95/11, 114/11, 168/11, 33/12, 45/12, 65/12, 86/12, 127/12, 5/13 и 102/13), Прилогот 6 се 
заменува со нов Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 2 

Во членот 88 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 
„(4) По исклучок на ставовите (1), (2) и (3) на овој член пратките со живи свињи наменети за приплод и 

производство по потекло од Канада и Соединетите Американски Држави, треба да бидат пропратени со 
ветеринарно-здравствен сертификат POR-X-PED, даден во Прилог 24 кој е составен дел на овој правилник.“  

Ставот (4) станува став (5).  
 

Член 3 
Одредбите од член 2 на овој правилник ќе се применуваат до 31 јануари 2015 година.  
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
 Бр. 02-5428/2                                                          Директор на Агенција  

 14 август 2014 година                                                          за храна и ветеринарство, 
          Скопје                                                           Дејан Рунтевски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3932. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011, 
136/2011, 79/2013, 164/2013 и  41/2014) и членовите 5 и 
6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на 
тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ” бр. 
94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по 
Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-
Скопје за утврдување на продажната цена на природ-
ниот гас за август 2014 година, на седницата одржана 
на 20 август 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ ОД 2014 

ГОДИНА 
 

Член 1 
На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вр-

шител на енергетската дејност Снабдување со при-
роден гас на тарифни потрошувачи приклучени на 
системот за пренос на природен гас, продажната цена 
на природниот гас за месец август од 2014 година, се 
утврдува да изнесува 25,4050 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од фак-
турна цена на природниот гас со вклучени зависни тро-
шоци) во износ од 25,1092 ден/nm3 и цена за услугата 
снабдување на тарифните потрошувачи непосредно 
приклучени на системот за пренос на природен гас во 
износ од  0,2958 ден/nm3. 

  

      Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 
управување со системот за пренос на природниот гас 
во износ од 1,4642 ден/nm3, а која се однесува за та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на сис-
темот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, за месец август 2014 година во кој не е 
содржан данокот на додадена вредност изнесува 
26,8692 ден/nm3.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надо-
месток на цената на природниот гас за месец август од 
2014 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 
4,8365 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат 
тарифните потрошувачи непосредно приклучени на 
системот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 4 и 5 на овој член, за месец август од 2014 година 
изнесува 31,7057 ден/nm3. 

 
Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 45,9200 денари за еден САД долар, 
за месец јули од 2014 година, согласно заклучницата за 
купопродажба на девизи. 

 
Член 3 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување.  

 
Член 4 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија”.  

 
Бр. Уп1 Бр. 08-154/14  

20 август 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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