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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
4550. 

Врз основа на член 11-а од Законот за податоците 
во електронски облик и електронски потпис („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 34/01, 6/02, 98/08 
и 33/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.9.2015 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И НАЧИН НА КО-
РИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ ЗА 
ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ 
ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС ПРИ ПОДНЕ-
СУВАЊЕ БАРАЊА И ПРИЈАВИ ДО АГЕНЦИЈАТА  

ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Во Уредбата за воспоставување и начин на користе-

ње на информацискиот систем за обработка на подато-
ци во електронски облик и електронски потпис при 
поднесување барања и пријави до Агенцијата за катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 13/11) во членот 3 став (1) точка 1 збо-
рот „субјектите“ се заменува со зборот „корисниците“.  

По точката 5 се додаваат две нови точки 6 и 7 кои 
гласат:  

„6. „Електронска продавница“ e продавница во која 
се врши електронска трговија како процес на продава-
ње на податоци, информации и сервиси од ГКИС преку 
интернет (во понатомошниот текст: е-продавница).   

7. „Корисник на е-продавница“ е секое физичко или 
правно лице кое купува податоци, информации или 
сервиси од ГКИС преку е-продавница.“ 

 
Член 2 

Во насловот по членот 4 по зборот „е-шалтер“ се 
додаваат зборовите „и е-продавница“. 

Во ставот (1) по зборот „е-шалтерот“ се додаваат 
збровите „и е-продавницата“. 

Во ставот (3) по зборот „е-шалтер“ се додаваат 
збровите „и е-продавница.“ 

 
Член 3 

 
По членот 7 се додаваат два нови наслова и два но-

ви члена 7-а и 7-б кои гласат: 
 

„Член 7-а 
Начин на користење на е-продавницата 

 
(1)Барањата за издавање на податоци, информации 

и сервиси од ГКИС преку е-продавницата корисниците 
на е-продавницата ги поднесуваат во електронска 
форма. 

(2)Податоците од ставот (1) на овој член се издава-
ат преку е-продавницата, во електронска форма потпи-
шана со валиден дигитален сертификат издаден од ов-
ластен издавач. 

 
Член 7-б 

Регистрација на корисник на е-продавница 
 

(1) Корисниците на е-продавницата се регистрираат 
во електронскиот систем на е-продавницата. 

(2) За регистрација во електронскиот систем на е-
продавницата,  физичкото лице внесува лични и адрес-
ни податоци и податок за ЕМБГ содржани во личната 
карта и податоци за електронска пошта, а правното ли-
це внесува лични и адресни податоци и  податоци за 
ЕМБС содржани во изводот од тековната состојба од 

Централниот регистар на Република Македонија, од-
носно од регистрите каде што е регистриран за вршење 
на дејност и податоци за електронска пошта. 

(3) Корисникот на е-продавница користи кориснич-
ко име и лозинка при најава за пристап во е-продавни-
цата. 

(4) Агенцијата ги утврдува и на јавниот дел од веб-
локацијата на е-продавницата јавно ги објавува упат-
ството за регистрација и условите за користење на е-
продавницата.“ 

 
Член 4 

Членот 8 се менува и гласи: 
„(1) Корисниците на е-шалтерот и е-продавницата 

се должни да ги преземат сите потребни безбедносни 
мерки и мерки на доверливост, со цел да се обезбеди 
соодветно користење на е-шалтерот и е-продавницата 
и да не се дозволи нивно користење од трети лица. 

(2) Сите авторски права во однос на е-шалтерот и е-
продавницата се сопственост на Агенцијата. 

(3) Податоците кои се внесени во е-шалтерот и е-
продавницата подлежат на заштита, согласно со Зако-
нот за заштита на личните податоци.“ 

 
Член 5 

Во насловот по членот 9 по зборот „е-шалтер“ се 
додаваат зборовите „и на е-продавница“. 

Во ставот (1) по зборот „е-шалтерот“ се додаваат 
зборовите „и на е-продавницата“. 

Во ставот (2) по зборот „е-шалтерот“ се додаваат 
зборовите „и на е-продавницата“. 

 
Член 6 

Насловот по членот 10 и членот 10 се менуваат и 
гласат: 

 
„Безбедност на е-шалтер и е - продавница 

 
(1) Примарните  сервери на кои се инсталирани со-

фтверските програми и базата на податоци за е-шалте-
рот и е-продавницата, се поставени (хостирани) и ад-
министрирани од страна на Агенцијата.  

(2) Физички пристап до просторијата во која се 
сместени серверите имаат само овластени лица од ди-
ректорот на Агенцијата, односно во случај на колока-
ција согласно договорот за колокација. 

 (3) Доколку е потребен пристап на друго лице до 
просторијата и податоците зачувани на серверите, то-
гаш тоа лице треба да биде придружувано и надгледу-
вано од овластено лице од ставот 2 на овој член. 

 (4) Просторијата во која се инсталирани серверите 
се заштитува од ризиците во опкружувањето, преку 
примена на мерки и контроли со кои се намалува ризи-
кот од можни закани, вклучувајќи кражба, пожар, ек-
сплозии, чад, вода, прашина, вибрации,  хемиски влија-
нија, пречки во снабдувањето со електрична енергија и 
електромагнетно зрачење.“ 

 
Член 7 

Во членот 11, став (1), алинеја (1) и алинеја (3), по 
зборовите „е-шалтер“ се додаваат зборовите „и е-про-
давницата“. 

 
Член 8 

По членот 13 се додава нов наслов и нов член 13-а 
кои гласат: 

 
„Член 13-а 

Дејствија во постапката кои ги презема  
е-продавницата 

 
(1) Е-продавницата автоматски: 
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- го евидентира корисникот на е-продавницата и 
времето во кое го поднел барањето; 

- доделува референтен број на секое поднесено ба-
рање, според кој се  идентификува предметот во е-про-
давницата. 

(2) Преку е-продавницата се доставуваат бараните 
податоци, информации или сервиси од ГКИС.“ 

 
Член 9 

По членот 14 се додава нов наслов и нов член 14-а 
кои гласат: 

 
„Член 14-а 

Пристап и чување на документацијата  
во е-продавницата 

 
(1) Корисникот на е-продавницата има пристап до  

издадените податоци, информации или сервиси  кои се 
предмет на неговите барања. 

(2) Целокупната документација во е-продавницата 
се зачувува во електронска форма и може да биде дос-
тапна за увид на овластени лица заради инспекциски 
надзор, ревизија или други дејствија на овластени лица 
и органи определени со закон.“ 

 
Член 10 

 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-9229/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4551. 
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, 39/2014, 
130/2014, 166/2014, 72/2015 и 98/2015), а во врска со 
член 23 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник 
на Република на Македонија“ бр.72/2015), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
7.7.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г-ПРОИЗ-
ВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ И ОС-
НОВНА КЛАСА НА НАМЕНА  Г2-ЛЕСНА И НЕЗА-
ГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО САРАЈ, ОПШТИНА  

САРАЈ 
 

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 со намена Г-производство, дистри-
буција и сервиси и основна класа на намена  Г2-лесна и 
незагадувачка индустрија КО Сарај, општина Сарај.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 26302м2, 
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. 42-6252/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

4552. 
Врз основа на член 11, точка 1 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 38/96, 6/02, 40/02, 40/03, 49/06, 22/07, 
83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 7.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

ЈПВ ЛИСИЧЕ-ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната 

одлука за дополнување на Статутот на ЈПВ Лисиче – 
Велес, бр.02-325/1 од 24.8.2015 година, донесена од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седни-
цата, одржана на 24.8.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8180/2 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4553. 
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за инова-

циска дејност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/13, 137/13, 41/14 и 44/15) Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 7.9.2015 го-
дина донесе  

 
О Д Л У К А  

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА  ГОДИШНАТА 
СМЕТКА ЗА РАБОТА ЗА 2014 ГОДИНА НА ФОН-
ДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на  Годишната 
сметка за работа за 2014 година на Фондот за иновации 
и технолошки развој, бр. 02-469/3, одобрена од Управ-
ниот одбор на Фондот, на седницата, одржана на 
2.9.2015 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

    
Бр. 42-8217/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4554. 
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за инова-

циска дејност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/13,137/13, 41/14 и 44/15) Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 7.9.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕВИЗОРСКИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014 ГОДИНА НА ФОНДОТ ЗА 

ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Ревизорскиот 

извештај за 2014 година на Фондот за иновации и тех-
нолошки развој бр. 02-445/10, изработен од независен 
ревизор – Друштво за ревизија Ефект Плус на 
22.6.2015 година, одобрен од Управниот одбор на Фон-
дот за иновации и технолошки развој, на седницата, од-
ржана на 18.8.2015 година. 

 
Член 2 

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

       
Бр. 42-8217/2 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4555. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите  во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на 78/2015 и 106/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година,  
донесе 

 
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари – објекти во корист на Република Македонија 
во Катастарот на недвижности, кои се наоѓаат на КП 
бр.1051/1 за KO Драслајца и тоа:  

- зграда број 2, намена на зграда и други објекти 
Д3-9, влез 1, кат приземје,  намена на посебен дел од 
зграда Т, со внатрешна површина од 693.33м2; 

- зграда број 2, намена на зграда и други објекти 
Д3-9, влез 1, кат приземје,  намена на посебен дел од 
зграда П, со внатрешна површина од 177.04м2; 

- зграда број 2, намена на зграда и други објекти 
Д3-9, влез 1, кат приземје,  намена на посебен дел од 
зграда ПП, со внатрешна површина од 81.97м2. 

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

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

 
Бр. 42-8340/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4556. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/2015 и 
106/2015) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.9.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар што се наоѓа на КП бр.11991, м.в Точила 2 Д1 за 
КО Прилеп  и тоа: 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 2; приземје; број 23, намена на посебен /заед-
нички дел од зграда П; површина од 5 м2; 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 2; ма; број 23, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда СТ; површина од 42  м2 и 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 2; ма; број 23, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ПП; површина од 6 м2, во корист на Ре-
публика Македонија во Катастарот на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8429/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4557. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија,, бр. 78/15 и 
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.9.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижни 

ствари  што се наоѓа на КП бр.4343  м.в. Село, за  КО 
Бучин  и тоа: 

- Број на зграда 2; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 2; кат-К1; број 2, намена  на  посебен/заеднич-
ки дел од зграда СТ; површина од 46 м2; 
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- Број на зграда 2; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 2; кат-К1.; број 2, намена  на  посебен дел од 
зграда ПП; површина од 22 м2; 

- Број на зграда 2; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 2; кат-приземје.; број 2, намена  на  посе-
бен/заеднички дел од зграда П; површина од 17м2 и 

- Број на зграда 2; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат-приземје; број 1, намена  на посебен/за-
еднички дел дел од зграда СТ; површина од 20м2, во 
корист на Република Македонија во Катастарот на нед-
вижности.   

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8441/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4558. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија,, бр. 78/15 и 
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.9.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар  што се наоѓа на КП бр. 4698 м.в.. Нико Доага, за  
КО Крушево, и тоа: 

- Број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат 1; број 2, намена  на  посебен/заеднички 
дел од зграда СТ; површина од 83 м2; 

- Број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат 1; број 2, намена  на  посебен/заеднички 
дел од зграда ПП;   површина од 18 м2 и 

- Број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат -приземје; број 2, намена  на  посе-
бен/заеднички дел од зграда П; површина од 14 м2, во 
корист на Република Македонија во Катастарот на нед-
вижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8442/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4559. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата,  одржана на 7.9.2015 година, донесе  

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар  што се наоѓа  на КП бр.8136  м.в.. Вељко Влахо-
виќ бр.2,  за  КО Прилеп  и тоа: 

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат 3; број 31, намена  на  посебен/заеднич-
ки  дел од зграда СТ; површина од 29 м2; 

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
2-1;влез 1; кат 3; број  31, намена  на  посебен/заеднич-
ки  дел од зграда ПП; површина од 4  м2 и 

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
2-1;влез 1; кат по-1; број  31, намена  на  посебен/заед-
нички  дел од зграда П; површина од 4  м2 ,  

во корист на Република Македонија во катастарот 
на недвижности. 

  
Член 2 

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

 
Бр. 42-8443/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4560. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите  во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на 78/2015 и 106/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година,  
донесе 

 
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува право на сопственост на недвижни 

ствари кои се наоѓаат на Кп.бр.9681 м.в. ул. „Кеј 4-ти 
Јули“ 6 за КО Прилеп и тоа: 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат 1; број 10, намена  на  посебен дел од 
зграда СТ; со  внатрешна површина од 53м2; 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат 1; број 10, намена  на  посебен дел од 
зграда ПП; со  внатрешна површина од 5м2; 

-  Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат по-1; број 10, намена  на  посебен дел 
од зграда П; со  внатрешна површина од 8м2; 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат 3; број 20, намена  на  посебен дел од 
зграда СТ; со  внатрешна површина од 54м2; 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат 3; број 20, намена  на  посебен дел од 
зграда ПП; со  внатрешна површина од 5м2; 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат по-1;број 20, намена  на  посебен дел од 
зграда П; со  внатрешна површина од 8м2; 

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-8444/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
4561. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија,, бр. 78/15 и 
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.9.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар  што се наоѓа на КП бр.4717  м.в.. Нико Доага, за  
КО Крушево, и тоа: 

- број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат –приз; број 1, намена  на  посебен/заед-
нички  дел од зграда СТ;   површина од 26 м2 и  

-  број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат –приз; број 1, намена  на  посебен 
дел/заеднички од зграда ПП; површина од 4 м2, во ко-
рист на Република Македонија во Катастарот на нед-
вижности . 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8445/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4562. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.9.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижни 

ствари  што се наоѓаат на КП бр.15765  м.в.. “Моша 
Пијаде “бр.271 б, за  КО Прилеп и тоа: 

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат 1; број 4, намена  на  посебен /заеднич-
ки дел од зграда СТ; површина од 30 м2; 

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат 1; број  7, намена  на  посебен /заеднич-
ки дел од зграда СТ; површина од 27 м2 и 

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат 1; број 7, намена  на  посебен /заеднич-
ки дел од зграда ПП; површина од 3 м2, 

во корист на Република Македонија во катастарот 
на недвижности. 

  
Член 2 

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

 
Бр. 42-8447/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4563. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015 и 
106/2015) Владата на Република Македонија, на седни-
ца одржана на 7.9.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар што се наоѓа на КП бр.8808  м.в. „Моша Пијаде“, 
за КО Прилеп и тоа: 

-Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат приземје; број 1, намена  на  посебен/за-
еднички дел од зграда СТ; површина од 34 м2  и  

-Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат по-1; број 1, намена  на  посебен /заед-
нички дел од зграда П; површина од 7 м2,  

во корист на Република Македонија во катастарот 
на недвижности. 

  
Член 2 

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

 
Бр. 42-8448/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4564. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.9.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар, што се наоѓа на КП бр.4577  м.в. Село, за  КО 
Бучин  и тоа: 
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- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат – приземје; број 1, намена  на  посе-
бен/заеднички дел од зграда СТ; површина од 25 м2,  

во корист на Република Македонија во катастарот 
на недвижности.   

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8449/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4565. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седница 
одржана на 7.9.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар што се наоѓа на КП бр.4701 м.в. Нико Доага, за 
КО Крушево, и тоа: 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
1-2; влез 1; кат -1; број 2, намена  на  посебен дел/заед-
нички дел од зграда СТ; површина од 83 м2; 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
1-2; влез 1; кат -1; број 2, намена  на  посебен дел /заед-
нички дел од зграда ПП; површина од 10 м2 и 

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
1-2; влез 1; кат -приземје; број 2, намена на посебен /за-
еднички дел од зграда П; површина од 12 м2,  

во корист на Република Македонија во катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8450/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4566. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  (,,Служ-
бен весник на Република Македонија,, бр. 78/15 и 
106/15) Владата на Република Македонија, на седница, 
одржана на 7.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар што се наоѓа на КП бр. 12027/2,  м.в. Точила 1 
К3Б за  КО Прилеп  и тоа: 

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
2-1;влез 1; кат - приземје; број 23, намена  на  посе-
бен/заеднички  дел од зграда П; површина од 5  м2; 

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
2-1;влез 1; кат -  ма;број 23, намена  на  посебен/заед-
нички  дел од зграда СТ;   површина од 56  м2; 

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
2-1;влез 1; кат - ма; број 23, намена  на  посебен/заед-
нички  дел од зграда ПП;   површина од 10  м2,  

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8451/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4567. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост  (,,Служ-
бен весник на Република Македонија,, бр. 78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седница, 
одржана на 7.9.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
 
Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар  што се наоѓа на КП бр.4728  м.в. Нико Доага, за  
КО Крушево и тоа: 

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат –приземје; број 1, намена  на  посе-
бен/заеднички дел од зграда СТ; површина од 26 м2; 

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат –приземје; број 1, намена  на  посебен 
/заеднички дел од зграда ПП; површина од 4 м2 и 

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат –приземје; број 1, намена  на  посе-
бен/заеднички дел од зграда П; површина од 5 м2,  

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8452/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4568. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/2015 и 
106/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.9.2015 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар што се наоѓа на КП бр.14670/5 м.в. Орде Тутески 
бр.14 за КО Прилеп, и тоа: 

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
2-2; влез 1; кат 5; број 17, намена  на  посебен/заеднич-
ки дел од зграда СТ; површина од 35 м2; 

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
2-2; влез 1; кат 5; број 17, намена  на  посебен дел од 
зграда ХС; површина од 2 м2; 

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
2-2; влез 1; МА ; број 17, намена  на  посебен/заеднич-
ки дел од зграда СТ; површина од 41 м2 и  

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 
2-2; влез 1; МА; број 17, намена  на  посебен/заеднички 
дел од зграда ПП; површина од 13 м2,  

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8453/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4569. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија,, бр.78/2015 и 
106/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.9.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижни 

ствари  што се наоѓа на КП бр.4223  м.в. Долнени 88, за  
КО Долнени, и тоа: 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат –приземје; број 1, намена на посебен 
/заеднички дел од зграда СТ; површина од 63 м2; 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат –приземје; број 1, намена на посебен 
/заеднички дел од зграда ПП; површина од 8 м2; 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат по-1; број 1, намена  на  посебен /заед-
нички дел од зграда П; површина од 20 м2; 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат –К1.; број 4, намена на посебен /заед-
нички дел од зграда СТ; површина од 66 м2; 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат –К1.; број 4, намена  на  посебен /заед-
нички дел од зграда ПП; површина од 9 м2; 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-
1; влез 1; кат –К1.; број 4, намена  на  посебен /заеднички 
дел од зграда П; со  внатрешна површина од 29 м2 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат –приземје; број 2, намена на посебен 
/заеднички дел од зграда СТ; површина од 64м2 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат –приземје; број 2, намена на посебен 
/заеднички дел од зграда ПП; површина од 8 м2 и 

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 
2-1; влез 1; кат –по 1; број 2, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда П, површина од 20м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-8454/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4570. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014, 
160/2014 и 129/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 7.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТА-
ЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВНИК 
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА 
ДМ – ПРЕЦИЗ  ДОО  ШТИП НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

„ЛОЗЕНСКО БРДО“, ОПШТИНА КАРБИНЦИ 
 
1. На Друштвото за транспорт и трговија ДМ – 

ПРЕЦИЗ  ДОО  Штип се доделува концесија за експло-
атација на минерална суровина – варовник на локали-
тетот „Лозенско Брдо“, Општина Карбинци, со пов-
ршина на простор на концесија за експлоатација дефи-
ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелата и тоа: 

 
Точка Координата  Y Координата X 

Т-1 7600335 4631750 
Т-2 7600750 4631750 
Т-3 7600900 4631600 
Т-4 7600900 4631332 
T-5 7600800 4631332 
T-6 7600800 4631443 
T-7 7600336 4631443 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  
0.173152 km2. 

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

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

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 
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6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

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

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

 
Бр. 42-8636/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4571. 
Врз основа на член 43 став (14) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 129/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 7.09.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-
СОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАН-
СПОРТ, ГРАДЕЖНИШТВО,  ПРОИЗВОДСТВО, 
ТРГОВИЈА  И УСЛУГИ ГРАНД – УНИ ИНВЕСТ  
ДООЕЛ ВИНИЦА  НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БЕЛСКО 

ПОЛЕ“, ОПШТИНА КОЧАНИ 
 
1. На Друштвото за транспорт, градежништво, про-

изводство, трговија и услуги ГРАНД – УНИ ИНВЕСТ  
ДООЕЛ Виница се доделува концесија за експлоатаци-
ја на минерална суровина – песок и чакал на локалите-
тот „Белско поле“, општина Кочани, со површина на 
простор на концесија за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелата и 
тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7621728 4640426 
Т-2 7621759 4640428 
Т-3    7621773 4640441 
Т-4 7621773 4640469 
T-5 7621772 4640495 
T-6 7621718 4640491 
T-7 7621723 4640471 
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P = 
0.003137 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години. 

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

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

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

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

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

 
Бр. 42-8660/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4572. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост ( ,,Служ-
бен весник на Република Македонија бр. 78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.9.2015година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА УПРАВАТА 

ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за животна средина и просторно планирање му 
престанува користењето на движнaта ствар – патничко 
моторно возило со следни карактеристики: 

- марка Ландровер Дефендер 
- број на шасија SALLDVBF81A621670 
- број на мотор 16L89351B 
- регистарски број SK-873 PB 
- година на производство 2001 
- работна зафатнина на моторот 2495см3 
- сила на моторот 83kw/ks  и 
- боја на каросеријата бела-01. 
 

Член 2 
Движнaтa ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Управата за хидро-
метеоролошки работи. 

 
Член 3 

Министерот за животна средина и просторно пла-
нирање склучува договор со директорот на Управата за 
хидрометеоролошки работи, со кој се уредуваат права-
та и обврските за движната ствар од член 1 на оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-8681/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4573. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен  весник на Република Ма-
кедонија" бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 
и 44/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Град Скопје се дава право на 

трајно користење на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија, со вкупна површина од 
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1074м2, кое претставува дел од КП бр. 904/2, КО Г 
Водно, евидентирано во Имотен лист бр. 116, согласно 
Извод од Урбанистички план вон населено место, Ски 
центар Водно – блок 3, изменување и дополнување, до-
несен со одлука на Совет на општина Карпош, бр. 08-
1843/4, од 20.02.2015 година, за ГП 3.2, со намена за 
изградба на некомпатибилна инфраструктура – пречис-
тителна станица за фекална канализација. 

     
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-8867/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4574. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен  весник на Република Ма-
кедонија" бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 
и 44/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Град Скопје се дава право на 

трајно користење на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија, со вкупна површина од 
1452м2, кое претставува дел од КП бр. 904/2, КО Г 
Водно, евидентирано во Имотен лист бр. 116, согласно 
Извод од Урбанистички план вон населено место, Ски 
центар Водно – блок 3, изменување и дополнување, до-
несен со одлука на Совет на општина Карпош, бр. 08-
1843/4, од 20.02.2015 година, за ГП 3.3, со намена за 
изградба на комунална супраструктура – резервоар за 
санитарна ПП вода. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-8867/2 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4575. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен  весник на Република Ма-
кедонија" бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 
и 44/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.9.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Град Скопје се дава право на 

трајно користење на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија, со вкупна површина од 
1101м2, кое претставува КП бр. 1/20, КО Г Соње, со 
површина од 118м2, евидентирано во Имотен лист бр. 
2534, дел од КП 1/15, КО Г Соње, со површина од 47м2 
и дел од КП 1/1, КО Г Соње, со површина од 12м2, 
евидентирани во Имотен лист бр. 1833 и дел од КП бр. 
904/2, КО Г Водно, со површина од 924м2, евидентира-
на во Имотен лист бр. 116, согласно Извод од Урбанис-
тички план вон населено место, Ски центар Водно – 
блок 3, изменување и дополнување, донесен со одлука 
на Совет на општина Карпош, бр. 08-1843/4, од 
20.02.2015 година, за ГП 3.7, со намена за изградба на 
меморијални простори – Милениумски крст со проп-
ратни содржини. 

     
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-8867/3 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4576. 
Врз основа на член 30 став 1 од Законот за царин-

ски мерки за спроведување на заштита на правата од 
интелектуална сопственост ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 88/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година, 
донесе 

 
О Д Л  У К А 

ЗА БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕ-
НА СТОКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И  

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 
1. На Министерството за труд и социјална политика 

заради ублажување на последиците од елементарни 
непогоди во Република Македонија, бесплатно се от-
стапува следната стока со завршена царинска постапка: 

 
  
 
 
 
 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето  во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 42-8871/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



 Стр. 12 - Бр. 158                                                                             15 септември 2015 
 

4577. 
Врз основа на член 99 став (9) од Законот за дому-

вање („Службен весник на Република Македонија” 
бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 
199/14 и 146/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.9.2015 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА  
УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОБ-
ЈЕКТОТ 02.291 (ПАРИСКА) НА УЛ. „ПАРИСКА“,  

ББ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за  

утврдување на продажни цени за објектот 02.291 (Па-
риска) на ул. „Париска“, бб во Скопје бр. 02-12608/2-2 
од 7.9.2015 година, донесена од Одборот на директори 
на Акционерското друштво за изградба и стопанисува-
ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката-Скопје. 

   
Член 2 

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

 
Бр. 42-8888/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4578. 
Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/2015 и 
106/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движна ствар, сопстве-

ност на Република Македонија - корисник Судски со-
вет на Република Македонија - патничко моторно вози-
ло RENAULT MEGANE со рег.бр.ЅК 532-SZ, бр. на 
шасија VF1KMSF0534314584, бр. на мотор 
K9KG724D003886, година на производство 2005 год., 
сила на мотор 63 KW, работна зафатнина на мотор 
1461, места за седење - 5, боја на каросерија - 98 мета-
лик сина, не е во возна состојба, возилото не е регис-
трирано. 

 
Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронски систем за јавно наддавање 
со кој управува и оперира Министерството за финан-
сии - Управа за имотно правни работи, со проценета 
вредност, утврдена согласно Проценката од Бирото за 
судски вештачења кое ја процени вредноста на движна-
та ствар во износ од 58.800,00 денари. 

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува проценетата вредност и истата изнесува 
58.800,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

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

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

 
Бр. 42-8897/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4579. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 
98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 
(,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.9.2015 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 
ИЗРАБОТКА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б5-ХОТЕЛ  

КО НЕРЕЗИ ОПШТИНА КАРПОШ 
  

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 
изработка на објект со намена Б5-хотел КО Нерези, оп-
штина Карпош. 

                                                                                                                     
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со површина од 1845м2, 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. 42-8938/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

4580. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари - објекти кои се наоѓаат на КО Ки-
села Вода 2, КП 904/1, адреса на зградата бул. ,,АС-
НОМ“ бр. 8-2/23 во Скопје и тоа:  
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- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 
2, кат К 4, број на посебен дел од зградата 23, намена 
на посебен дел од зградата СТ, вкупна површина од 
32м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 
2, кат ПО - 1, број на посебен дел од зградата 23, наме-
на на посебен дел од зградата П, вкупна површина од 
4м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9086/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4581. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари - објекти кои се наоѓаат на КО Ки-
села Вода 1, КП 4151, адреса на зградата ул. ,,Локов“ 
бр.26-2/21 во Скопје и тоа:  

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 
2, кат ПО-1, број на посебен дел од зградата 21, намена 
на посебен дел од зградата П, вкупна површина од 2м2 
и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 
2, кат К 6, број на посебен дел од зградата 21, намена 
на посебен дел од зградата СТ, вкупна површина од 
93м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9086/2 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4582. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите  во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на 78/2015 и 106/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година,  
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Се запишува право на сопственост на недвижните 

ствари – објекти во корист на Република Македонија 
во Катастарот на недвижности, кои се наоѓаат на КП 
бр. 1194/2 за KO Лабуништа и тоа:  

- зграда број 1, намена на зграда и други објекти Б1-
17, влез 1, кат ПО, број на посебниот дел од зградата 1,  
намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна пов-
ршина од 15м2; 

- зграда број 1, намена на зграда и други објекти Б1-
17, влез 2, кат приземје, број на посебниот дел од згра-
дата 1,  намена на посебен дел од зграда ДП, со внат-
решна површина од 67м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9147/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4583. 
Врз основа на член 65 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр.78/15 и 106/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 7.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува право на сопственост 

на недвижна ствар – објект, кој се наоѓа на КП бр.738 
КО Маџари, ул.Б. Стефковски бр.21/2, зграда 1, намена 
на зграда А2 – 1, влез 1, кат – приземје, бр.1, намена на 
посебен/заеднички дел од зграда ДП, внатрешна пов-
ршина од 15м2 во корист на Република Македонија во 
катастарот на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9196/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4584. 
Врз основа на член 22 став (2) од Законот за 

спортот („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 
187/13, 42/14, 138/14 и 72/15) и член 42 став (3) од За-
конот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија за 2015 година („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 155/14), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 7.9. 2015 година,  до-
несе  
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 

НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2015 ГОДИНА 
 
I. Во Програмата за развој на спорт и млади за 2015 

година („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 202/14), во делот „I. Раздел 161.01 – Агенција за 
млади и спорт Програма 4, Потпрограма 40 – Меѓуна-
родна програма, ставка 463 – Трансфер до невладини 
организации“,табелата се заменува со нова табела која 
гласи: 

 
Реден 
број 

Опис 
Износ во  
денари 

1. Партиципација за финан-
сирање на меѓународни 
програми на национал-
ните спортски федера-
ции 13.889.000,00 

2. Партиципација за финан-
сирање на традиционал-
ни меѓународни спорт-
ски натпревари и мани-
фестации 4.300.000,00 

3.  Партиципација за науч-
на поддршка на спортот 
за изведување на фунда-
ментални истражувања 
во сите сегменти на деј-
носта спорт – Институт 
за спорт 200.000,00 

4. Партиципација за финан-
сирање на меѓународни 
активности поврзани со 
Проектот за воведување 
спортски паралелки во 
Државното училиште за 
физичка култура „Мето-
дија Митевски Брицо“ 4.500.000,00 

5. Партиципација за реали-
зација на проект „Струч-
на  специјализација на 
македонски тренери во 
странство“ 1.500.000,00 

6. Партиципација за подго-
товки на спортисти од 
Република Македонија 
за учество на Летни 
Олимписки Игри – Рио 
де Жанеиро 2016 1.000.000,00 

7. Партиципација за орга-
низација на европски и 
светски првенства во Ре-
публика Македонија 1.200.000,00 

 Вкупно:                                   26.589.000,00 
 
Во табелата, во точката 1. износот „13.089.000,00“ 

се заменува со износот „13.889.000,00“. 
Во точката 7. износот „2.000.000,00“ се заменува со 

износот „1.200.000,00“. 
 
II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-8807/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

4585. 
Врз основа на член 42 ставови 1 и 2 од Законот за 

извршување на Буџетот на Република Македонија за 
2015 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 155/2014), а во врска со член 16 став (7) од За-
конот за игрите на среќа и за забавните игри („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 24/2011, 
51/2011, 148/2011, 74/2012, 171/2012, 27/2014, 139/2014 
и 61/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.9.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД ИГРИ НА СРЕЌА 
И ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ЗА 2015 ГОДИНА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТСКИ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ПРОЕКТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ  

И СПОРТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СПОРТОТ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. Во Програмата за распределба на средства од иг-

ри на среќа и забавните игри за 2015 година за финан-
сирање на националните спортски федерации и проек-
ти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на 
спортот во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.195/2014), во делот „I. 
Раздел 16.101 - Агенција за млади и спорт, Програма 2, 
Потпрограма 20 - спорт, ставка 463 - Трансфер до 
невладини организации“,  табелата се заменува со нова 
табела која гласи: 

 
Реден 
број 

Опис 
Износ во  
денари 

1. Партиципација за финанси-
рање на националните спорт-
ски федерации заради обез-
бедување нивна функцио-
налност и за функционирање 
на националниот систем на 
натпревари 

7.800.000,00 

2. Партиципација за финанси-
рање на националните спорт-
ски федерации за стручна ра-
бота со спортисти поединци 
и национални тимови 

2.500.000,00 

3. Партиципација за финанси-
рање на проекти на нацио-
налните спортски федерации 
и Агенцијата за млади и 
спорт 

3.900.000,00 

4. Партиципација за финанси-
рање национални спортски 
федерации за работа со 
стручни лица поврзани со 
проектот за воведување 
спортски паралелки во 
Државно училиште за физич-
ка култура „Методија Ми-
тевски Брицо“ 

5.800.000,00 

 Вкупно: 20.000.000,00 
  
Во табелата, во точката 1 износот „7.500.000,00“ се 

заменува со износот „7.800.000,00“. 
Во точката 3 износот „4.000.000,00“ се заменува со 

износот „3.900.000,00“. 
Точката 5 се брише. 
II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-8808/1 Заменик на претседателот 

7 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4586. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 23 став 2 и член 30 став 
1 алинеја 2 од Законот за енергетика („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 27 од Правилата за 
пазар на електрична енергија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 38/14, 57/14 и 194/14)  на сед-
ницата одржана на ден 11.09.2015 година, донесе                                               

 
О Д Л У К А 

 
1. На АД МЕПСО – Скопје како вршител на енер-

гетската дејност организирање и управување со паза-
рот на електрична енергија му се наредува веднаш да 
го раскине Договорот за условите и начинот за учество 
на пазарот на електрична енергија склучен со Друш-
твото за производство, трговија и услуги МХЕ Јабла-
ница ДОО Скопје. 

2. Во согласност со точка 1 од оваа Одлука, сите тран-
сакции на пазарот на електрична енергија на Друштвото 
за производство, трговија и услуги МХЕ Јабланица ДОО 
Скопје АД МЕПСО – Скопје, се ништовни. 

3. АД МЕПСО – Скопје како вршител на енергет-
ската дејност организирање и управување со пазарот на 
електрична енергија е должен да ги извести Операто-
рот на електропреносниот систем, Операторот на елек-
тродистрибутивниот систем и Балансно одговорната 
страна на балансната група каде што припаѓа Друштво-
то за производство, трговија и услуги МХЕ Јабланица 
ДОО Скопје за оваа Одлука. 

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.   

5. Оваа Одлука  влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

 
Бр. 09-1342/2  

11 септември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4587. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 23 став 2 и член 30 став 
1 алинеја 2 од Законот за енергетика („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14 и 33/15)  на седницата одржана на 
ден 11.9.2015 година, донесе                                               

 
О Д Л У К А 

 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МХЕ Јабланица ДОО Скопје му се забранува да учес-
твува на пазарот на електрична енергија. 

2. Во согласност со точка 1 од оваа Одлука, на Друш-
твото за производство, трговија и услуги МХЕ Јабланица 
ДОО Скопје му се наредува да ги раскине сите склучени 
договори за продажба на електрична енергија со учесници 
на пазарот на електрична енергија.  

3. Друштвото за производство, трговија и услуги 
МХЕ Јабланица ДОО Скопје за преземените активнос-
ти во согласност со точка 1 и точка 2 од оваа Одлука 
веднаш да достави информација до Регулаторната ко-
мисија за енергетика. 

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.   

5. Оваа Одлука  влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

 
Бр. 09-1660/1  

11 септември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

4588. 
Врз основа на член 43, став 2 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 
79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015) и член 
45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергет-
ски дејности („Службен весник на РМ“, бр.143/2011, 
78/2013 и 33/2015), Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија, на седницата одржана 
на  14 септември 2015 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 
ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА 
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И 
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-
МО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕУРОСУПЕР БС 
95, ЕУРОСУПЕР БС 98,  ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1)  

И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. Во Одлуката бр.02-909/1 од 06.09.2005 година, за 

издавање на лиценца за вршење на енергетската деј-
ност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на 
големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еу-
росупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен 
гас (ТНГ) („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 75/2005, 159/2011 и 155/2015), на „Лукоил 
Македонија“ ДООЕЛ Скопје, во Прилогот 1. во точка-
та 10, потточката 1 се менува и гласи: 

 „За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
8 резервоари и тоа: 2 резервоари од 1320 м3 за прием 
на Еуродизел БС (Д-Е V), 1 резервоар од 1320 м3 за 
прием на Еуросупер БС 95, 1 резервоар од 1320 м3 за 
прием на Еуросупер БС 98, 2 резервоари од 1320 м3 за 
прием на Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и 2 резервоари од по 
100 м3 за прием на Течен нафтен гас (ТНГ). Резервоа-
рите се во сопственост на „Лукоил Македонија“ ДОО-
ЕЛ Скопје и се наоѓаат на КП.бр 128/6 KO Штип“.  

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
УП1 Бр. 11-57/1  

14 септември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4589. 

Врз основа на член 43, став 2 од Законот за енерге-
тика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 
79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015) и член 
45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергет-
ски дејности („Службен весник на РМ“, бр.143/2011, 
78/2013 и 33/2015), Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија, на седницата одржана 
на  14 септември 2015 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈ-
НОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕ-
НИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАН-
СПОРТ - СКЛАДИРАЊЕ НА ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), 
ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОСУПЕР БС 98,  ЕКСТРА  

ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. Во Одлуката бр.02-908/1 од 06.09.2005 година, 

за издавање на лиценца за вршење на енергетската деј-
ност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, 
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биогорива и горива за транспорт- складирање Еуроди-
зел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Ек-
стра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ) („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 75/2005, 
159/2011 и 155/2015), на „Лукоил Македонија“ ДООЕЛ 
Скопје, во Прилогот 1. во точката 10, потточката 1 се 
менува и гласи: 

„За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
8 резервоари и тоа: 2 резервоари од 1320 м3 за прием 
на Еуродизел БС (Д-Е V), 1 резервоар од 1320 м3 за 
прием на Еуросупер БС 95, 1 резервоар од 1320 м3 за 
прием на Еуросупер БС 98, 2 резервоари од 1320 м3 за 
прием на Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и 2 резервоари од по 
100 м3 за прием на Течен нафтен гас (ТНГ). Резервоа-
рите се во сопственост на „Лукоил Македонија“ ДОО-
ЕЛ Скопје и се наоѓаат на КП.бр 128/6 KO Штип“.  

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на доне-
сување, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
УП1 Бр. 11-58/1  

14 септември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4590. 
И С П Р А В К А 

Во Одлуката  за влегување во сила на Лиценца за 
вршење на енергетска дејност производство на елек-
трична енергија од МХЕЦ „Бошава 1“ на Друштвото за 
производство и промет со електрична енергија ХИДРО 
БОШАВА ДОО Кавадарци објавена во („Службен вес-
ник на РМ“ бр.133/15 во Прилогот 1 во точката 5. Еви-
дентниот број на издадената лиценца ЕЕ-237.01.1/15 се 
заменува со  бројот „ ЕЕ-234.01.1/15“ 

 
 Претседател, 
 Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4591. 

И С П Р А В К А 
     Во Одлуката  за влегување во сила на Лиценца за 
вршење на енергетска дејност производство на елек-
трична енергија од МХЕЦ „Бошава 2“ на Друштвото за 
производство и промет со електрична енергија ХИДРО 
БОШАВА ДОО Кавадарци објавена во („Службен вес-
ник на РМ“ бр.133/15 во Прилогот 1 во точката 5. Еви-
дентниот број на издадената лиценца ЕЕ-237.01.1/15 се 
заменува со  бројот „ ЕЕ-235.01.1/15“ 

 
 Претседател, 
 Димитар Петров, с.р. 
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