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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
863.

Врз основа на член 42, став (3) од Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.17/2011, 53/2011 и 144/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
18.2.2013 година, донесе 

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

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА 
АЕРОДРОМ

Член 1
Со оваа одлука на општина Аеродром се дава право 

на трајно користење на градежно земјиште сопственост 
на Република Македонија, кое претставува КП 43/4, 
КО Кисела Вода 2, со површина од 16 м2 и КП 43/5, 
КО Кисела Вода 2, со површина од 15 м2, евидентира-
ни во Имотен лист број 55786, односно вкупна површи-
на од 31 м2, согласно Извод од Детален урбанистички 
план за локалитет Јане Сандански – УЕ Г, блок 2 – из-
менување и дополнување, број 151/2013, за градежна 
парцела број 2.2, кое е наменето за изградба на објекти 
за спорт и рекреација.

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

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

Бр.41-1353/1 Заменик на претседателот
18 февруари 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
864.

Врз основа на член 9 – а став 6 од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 1.03.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА 
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на-
фтени деривати на Министерството за одбрана и тоа:

- Еуродизел БС                                  3.000 литри
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на Министерството за одбрана за потребите на 
Армијата на Република Македонија, заради извршува-
ње на работите во врска со отстранувањето на последи-
ците од поплавите на загрозените подрачја на општини-
те.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Министерството за 
одбрана.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителните резер-

ви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 41-1724/1 Претседател на Владата
1 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

865.
Врз основа на член 9 – а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 1.03.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА 
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на-
фтени деривати на општина Радовиш и тоа:
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- Еуродизел БС                                10.000 литри
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на општина Радовиш, заради извршување на ра-
ботите во врска со отстранувањето на последиците од 
поплавите на загрозените подрачја на оваа општина.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на општина Радовиш.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителните резер-

ви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 41-1724/2 Претседател на Владата
1 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

866.
Врз основа на член 9 – а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 1.03.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА 
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на-
фтени деривати на општина Кочани и тоа:

- Еуродизел БС                                  3.500 литри
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на општина Кочани, заради извршување на рабо-
тите во врска со отстранувањето на последиците од 
поплавите на загрозените подрачја на оваа општина.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на општина Кочани.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителните резер-

ви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 41-1724/3 Претседател на Владата
1 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

867.
Врз основа на член 9 – а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 1.03.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА 
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на-
фтени деривати на општина Свети Николе и тоа:

- Еуродизел БС                                 5.000 литри
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на општина Свети Николе, заради извршување 
на работите во врска со отстранувањето на последици-
те од поплавите на загрозените подрачја на оваа општи-
на.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на општина Свети Ни-
коле.
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Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителните резер-

ви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 41-1724/4 Претседател на Владата
1 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

868.
Врз основа на член 9 – а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 1.03.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА 
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на-
фтени деривати на општина Валандово и тоа:

- Еуродизел БС                               30.000 литри
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на општина Валандово, заради извршување на 
работите во врска со отстранувањето на последиците 
од поплавите на загрозените подрачја на оваа општина.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на општина Валандово.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителните резер-

ви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 41-1724/5 Претседател на Владата
1 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

869.
Врз основа на член 9 – а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 1.03.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА 
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на-
фтени деривати на општина Струмица и тоа:

- Еуродизел БС                               15.000 литри
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на општина Струмица, заради извршување на ра-
ботите во врска со отстранувањето на последиците од 
поплавите на загрозените подрачја на оваа општина.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на општина Струмица.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителните резер-

ви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 41-1724/6 Претседател на Владата
1 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
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870.
Врз основа на член 9 – а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 1.03.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА 
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на-
фтени деривати на општина Василево и тоа:

- Еуродизел БС                               20.000 литри
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на општина Василево, заради извршување на ра-
ботите во врска со отстранувањето на последиците од 
поплавите на загрозените подрачја на оваа општина.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на општина Василево.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителните резер-

ви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 41-1724/7 Претседател на Владата
1 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

871.
Врз основа на член 9 – а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 1.03.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА 
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на-
фтени деривати на општина Куманово и тоа:

- Еуродизел БС                                 5.000 литри
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на општина Куманово, заради извршување на ра-
ботите во врска со отстранувањето на последиците од 
поплавите на загрозените подрачја на оваа општина.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на општина Куманово.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителните резер-

ви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 41-1724/8 Претседател на Владата
1 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

872.
Врз основа на член 9 – а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 1.03.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА 
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на-
фтени деривати на општина Босилово и тоа:
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- Еуродизел БС                               25.000 литри
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на општина Босилово, заради извршување на ра-
ботите во врска со отстранувањето на последиците од 
поплавите на загрозените подрачја на оваа општина.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на општина Босилово.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителните резер-

ви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 41-1724/9 Претседател на Владата
1 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

873.
Врз основа на член 9 – а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 1.03.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА 
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на-
фтени деривати на општина Конче и тоа:

- Еуродизел БС                                5.000  литри
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на општина Конче, заради извршување на рабо-
тите во врска со отстранувањето на последиците од 
поплавите на загрозените подрачја на оваа општина.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на општина Конче.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителните резер-

ви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 41-1724/10 Претседател на Владата
1 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

874.
Врз основа на член 9 – а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 1.03.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА 
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на-
фтени деривати на општина Зрновци и тоа:

- Еуродизел БС                                 1.000  литри
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на општина Зрновци, заради извршување на ра-
ботите во врска со отстранувањето на последиците од 
поплавите на загрозените подрачја на оваа општина.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на општина Зрновци.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителните резер-

ви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 41-1724/11 Претседател на Владата
1 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

875.
Врз основа на член 9 – а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 1.03.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА 
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на-
фтени деривати на општина Пробиштип и тоа:

- Еуродизел БС                                2.000  литри
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на општина Пробиштип, заради извршување на 
работите во врска со отстранувањето на последиците 
од поплавите на загрозените подрачја на оваа општина.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на општина Проби-
штип.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителните резер-

ви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 41-1724/12 Претседател на Владата
1 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.

876.

Врз основа на член 9 – а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 

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

на седницата, одржана на 1.03.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-

ДИЗЕЛ БС ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА 

НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на-

фтени деривати на општина Чешиново Облешево и 

тоа:

- Еуродизел БС                                 3.000  литри

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на општина Чешиново Облешево, заради извр-

шување на работите во врска со отстранувањето на пос-

ледиците од поплавите на загрозените подрачја на оваа 

општина.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-

фтени деривати паѓаат на товар на општина Чешиново 

Облешево.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителните резер-

ви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-

лука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр. 41-1724/13 Претседател на Владата

1 март 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
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