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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1947. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар КП бр.11611, КО Центар 1, викано место /улица 
И.Р.Лола бр.53, катастарска култура и класа Двор, по-
вршина 8121 м2,   

КП бр.11611, КО Центар 1, викано место /улица 
И.Р.Лола бр.53, катастарска култура и класа, Зграда 1, 
површина 1633 м2 

КП бр.11611, КО Центар 1, викано место /улица 
И.Р.Лола бр.53, катастарска култура и класа, Зграда 2, 
површина 88 м2 

КП бр.11611, КО Центар 1, викано место /улица 
И.Р.Лола бр.53, катастарска култура и класа, Зграда 3, 
површина 189 м2 

КП бр.11611, КО Центар 1, викано место /улица 
И.Р.Лола бр.53, катастарска култура и класа, Зграда 4, 
површина 62 м2 ,  

КП бр.11611, КО Центар 1, адреса ул.Иво Лола Ри-
бар бр.53 Скопје, Број на зграда во КП 1, Намена на 
зграда и друг објект В4, Влез/кат/број на посебен дел 
од зграда 1/ПО/ПП, намена на посебен дел од зграда 
В4, внатрешна површина 316 м2, 

КП бр.11611, КО Центар 1, адреса ул.Иво Лола Ри-
бар бр.53 Скопје, Број на зграда во КП 1, Намена на 
зграда и друг објект В4, Влез/кат/број на посебен дел 
од зграда 1/Приз/ДП, намена на посебен дел од зграда 
В4, внатрешна површина 1065 м2, 

КП бр.11611, КО Центар 1, адреса ул.Иво Лола Ри-
бар бр.53 Скопје, Број на зграда во КП 1, Намена на 
зграда и друг објект В4, Влез/кат/број на посебен дел 
од зграда 2/Приз/ДП, намена на посебен дел од зграда 
В4, внатрешна површина 40 м2, 

КП бр.11611, КО Центар 1, адреса ул.Иво Лола Ри-
бар бр.53 Скопје, Број на зграда во КП 1, Намена на 
зграда и друг објект В4, Влез/кат/број на посебен дел 
од зграда 2/Кат 1/ДП, намена на посебен дел од зграда 
В4, внатрешна површина 227 м2, 

КП бр.11611, КО Центар 1, адреса ул.Иво Лола Ри-
бар бр.53 Скопје, Број на зграда во КП 2, Намена на 
зграда и друг објект В4, Влез/кат/број на посебен дел 
од зграда 1/Приз/ПП, намена на посебен дел од зграда 
В4, внатрешна површина 69 м2, 

КП бр.11611, КО Центар 1, адреса ул.Иво Лола Ри-
бар бр.53 Скопје, Број на зграда во КП 3, Намена на 
зграда и друг објект В4, Влез/кат/број на посебен дел 
од зграда 1/Приз/ДП, намена на посебен дел од зграда 
В4, внатрешна површина 177 м2, 

КП бр.11611, КО Центар 1, адреса ул.Иво Лола Ри-
бар бр.53 Скопје, Број на зграда во КП 4, Намена на 
зграда и друг објект В4, Влез/кат/број на посебен дел 
од зграда 1/Приз/ДП, намена на посебен дел од зграда 
В4, внатрешна површина 6 м2, во корист на Република 
Македонија во Јавната книга за запишување на правата 
на недвижностите. 

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

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

 
      Бр.51-1884/1                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1948. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Бајрамбос, место викано 
Келеш, на КП 614 за КО Бајрамбос, број на зграда 1, 
намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат подрум, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда П, внатрешна површина во 153м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Бајрам-
бос, место викано Келеш, на КП 614 за КО Бајрамбос, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 274м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Бајрам-
бос, место викано Келеш, на КП 615 за КО Бајрамбос, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 36м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Бајрам-
бос, место викано Келеш, на КП 615 за КО Бајрамбос, 
број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 1м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Бајрам-
бос, место викано Келеш, на КП 615 за КО Бајрамбос, 
број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 1м2, во корист на Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижно-
стите.  

 
Член 2 

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

 
     Бр.51-2121/2                      Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 

  Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1949. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Битола, место викано С. 
Лумбаковски, на КП 8996 дел 1 за КО Битола 3, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 
7м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битола, 
место викано С. Лумбаковски, на КП 8996 дел 1 за КО 
Битола 3, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 2, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 5м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битола, 
место викано С. Лумбаковски, на КП 8996 дел 1 за КО 
Битола 3, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површи-
на во 137м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битола, 
место викано С. Лумбаковски, на КП 8996 дел 1 за КО 
Битола 3, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 219м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битола, 
место викано С. Лумбаковски, на КП 8996 дел 1 за КО 
Битола 3, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 21м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битола, 
место викано С. Лумбаковски, на КП 12456 за КО Би-
тола 3, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна повр-
шина во 34м2, во корист на Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижно-
стите. 

 
Член 2 

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

 
     Бр.51-2121/5                       Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 

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

__________ 
1950. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Отовица, место викано 
Орлова Ричка, на КП 83 дел 2 за КО Отовица, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 
369м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Отовица, 
место викано Орлова Ричка, на КП 83 дел 2 за КО Ото-
вица, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна по-
вршина во 39м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујакла-
ри, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујак-
лари, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 434м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујакла-
ри, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујак-
лари, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 434м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујакла-
ри, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујак-
лари, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 200м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујакла-
ри, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујак-
лари, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 200м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујакла-
ри, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујак-
лари, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 98м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујакла-
ри, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујак-
лари, број на зграда 6, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 134м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујакла-
ри, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујак-
лари, број на зграда 7, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 98м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујакла-
ри, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујак-
лари, број на зграда 8, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 98м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујакла-
ри, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујак-
лари, број на зграда 9, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 20м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујакла-
ри, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујак-
лари, број на зграда 10, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 434м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујакла-
ри, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујак-
лари, број на зграда 11, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 434м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујакла-
ри, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујак-
лари, број на зграда 12, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 12м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујакла-
ри, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујак-
лари, број на зграда 13, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 308м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујакла-
ри, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујак-
лари, број на зграда 14, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 308м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сујакла-
ри, место викано Сарпа, на КП 892 дел 2 за КО Сујак-
лари, број на зграда 15, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 434м2, во корист на Ре-
публика Македонија во Јавната книга за запишување 
на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
     Бр.51-2121/6                      Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 

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

__________ 
1951. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Гевгелија, место викано 
Моински Пат, на КП 6727 дел 1 за КО Гевгелија, број 
на зграда 6, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 
100м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Гевгелија, 
место викано Моински Пат, на КП 6727 дел 1 за КО Ге-
вгелија, број на зграда 6, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 173м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Гевгелија, 
место викано Моински Пат, на КП 6727 дел 1 за КО Ге-
вгелија, број на зграда 17, намена на зграда и друг об-
јект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 197м2, во корист на Република 
Македонија во Јавната книга за запишување на правата 
на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
     Бр.51-2121/7                      Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 

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

__________ 
1952. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Битуше, место викано се-
ло, на КП 263 за КО Битуше, број на зграда 1, намена 
на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да ДП, внатрешна површина во 51м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битуше, 
место викано Драго, на КП 126 за КО Битуше, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
по, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда П, внатрешна површина во 98м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битуше, 
место викано Драго, на КП 126 за КО Битуше, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 
90м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битуше, 
место викано Драго, на КП 126 за КО Битуше, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 
6м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битуше, 
место викано Драго, на КП 126 за КО Битуше, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда ДП, внатрешна површина во 89м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битуше, 
место викано Драго, на КП 126 за КО Битуше, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда ПП, внатрешна површина во 9м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битуше, 
место викано Драго, на КП 126 за КО Битуше, број на 
зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 8м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Битуше, 
место викано Драго, на КП 126 за КО Битуше, број на 
зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 
16м2, во корист на Република Македонија во Јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
     Бр.51-2121/8                      Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 

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

__________ 
1953. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Здуње, место викано Јаси-
ка, на КП 222 за КО Здуње, број на зграда 1, намена на 
зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на 
посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 
258м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, 
место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на 
зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 258м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, 
место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на 
зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 258м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, 
место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на 
зграда 4, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 258м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, 
место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на 
зграда 5, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 258м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, 
место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на 
зграда 6, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 55м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, 
место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на 
зграда 7, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 85м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, 
место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на 
зграда 8, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 28м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, 
место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на 
зграда 10, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 407м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, 
место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на 
зграда 11, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 13м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Здуње, 
место викано Јасика, на КП 222 за КО Здуње, број на 
зграда 12, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 5м2, во корист на Република Ма-
кедонија во Јавната книга за запишување на правата на 
недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
     Бр.51-2121/9                      Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 

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

__________ 
1954. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Бродец, место викано Дол-
но луково поле, на КП 44 за КО Бродец, број на зграда 
1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 299м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Бродец, 
место викано Долно луково поле, на КП 44 за КО Бро-
дец, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна по-
вршина во 141м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Бродец, 
место викано Долно луково поле, на КП 44 за КО Бро-
дец, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна по-
вршина во 35м2, во корист на Република Македонија 
во Јавната книга за запишување на правата ан недвиж-
ностите.  

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

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

 
     Бр.51-2121/10                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 

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

__________ 
 
1955. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Демир Хисар, место вика-
но Маршал Тито, на КП 1799 за КО Демир Хисар, број 
на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 49м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Демир 
Хисар, место викано Маршал Тито, на КП 1799 за КО 
Демир Хисар, број на зграда 2, намена на зграда и друг 
објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна 
површина во 18м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Демир 
Хисар, место викано 29-ти Ноември, на КП 1764 за КО 
Демир Хисар, број на зграда 4, намена на зграда и друг 
објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 98м2. 

Се запишува право на сосопственост (една идеална 
петина) на недвижна ствар објект која се наоѓа во Де-
мир Хисар, место викано Маршал Тито, на КП 1799 за 
КО Демир Хисар, број на зграда 1, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 38м2, во корист на Република Ма-
кедонија во Јавната книга за запишување на правата на 
недвижностите. 

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

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

 
     Бр.51-2121/11                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 

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

__________ 
1956. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Дебар, место викано Вељ-
ко Влаховиќ, на КП 5013 за КО Дебар 1, број на зграда 
1, намена на зграда и друг објект А2, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда СТ, внатрешна површина во 89м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Дебар, 
место викано Вељко Влаховиќ, на КП 5013 за КО Де-
бар 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
А2, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
2, намена на посебен дел од зграда СТ, внатрешна по-
вршина во 70м2. 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Дебар, ме-
сто викано Вељко Влаховиќ, на КП 5013 за КО Дебар 1, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 5, намена на посе-
бен дел од зграда СТ, внатрешна површина во 62м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Дебар, ме-
сто викано Вељко Влаховиќ, на КП 5013 за КО Дебар 1, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 5, намена на посе-
бен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 8м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Дебар, ме-
сто викано Вељко Влаховиќ, на КП 5013 за КО Дебар 1, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 8, намена на посе-
бен дел од зграда СТ, внатрешна површина во 59м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Дебар, 
место викано Вељко Влаховиќ, на КП 5013 за КО Де-
бар 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
А2, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 8, наме-
на на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина 
во 11м2 , во корист на Република Македонија во Јавна-
та книга за запишување на правата на недвижностите.  

 
Член 2 

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

 
     Бр.51-2121/12                      Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 

  Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1957. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење 

и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Трсино, место викано Го-
лак, на КП 3874 дел 2 за КО Трсино, број на зграда 1, 
намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда ДП, внатрешна површина во 151м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трсино, 
место викано Голак, на КП 3874 дел 2 за КО Трсино, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 59м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трсино, 
место викано Голак, на КП 3874 дел 2 за КО Трсино, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 
134м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трсино, 
место викано Голак, на КП 3874 дел 2 за КО Трсино, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 
80м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трсино, 
место викано Голак, на КП 3874 дел 2 за КО Трсино, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 
115м, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трсино, 
место викано Голак, на КП 3874 дел 2 за КО Трсино, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 
30м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трсино, 
место викано Голак, на КП 3874 дел 2 за КО Трсино, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат пткр, број на посебен дел од зграда 1, наме-
на на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 
во 33м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трсино, 
место викано Голак, на КП 3874 дел 2 за КО Трсино, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат пткр, број на посебен дел од зграда 1, наме-
на на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина 
во 21м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трсино, 
место викано Голак, на КП 3874 дел 2 за КО Трсино, 
број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 18м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Вирче, 
место викано Голак, на КП 5154 дел 3 за КО Вирче, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 27м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Вирче, ме-
сто викано Голак, на КП 5154 дел 3 за КО Вирче, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 2м2, во 
корист на Република Македонија во Јавната книга за за-
пишување на правата на недвижностите.  

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/13                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1958. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ  НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Кавадарци, место викано 
ул.ЈНА, на КП 13138 за КО Кавадарци, број на зграда 
1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат по, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда ПП, внатрешна површина во 81м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Кавадар-
ци, место викано ул.ЈНА, на КП 13138 за КО Кавадар-
ци, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна површи-
на во 12м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Кавадарци, 
место викано ул.ЈНА, на КП 13138 за КО Кавадарци, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 30м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Кавадар-
ци, место викано ул.ЈНА, на КП 13138 за КО Кавадар-
ци, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 
21м2,во корист на Република Македонија во Јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите.  
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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.51-2121/14                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1959. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Степанце, место викано 
Шанци, на КП 79 за КО Степанце, број на зграда 1, на-
мена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат по, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 34м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Степанце, 
место викано Шанци, на КП 79 за КО Степанце, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 69м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Степанце, 
место викано Шанци, на КП 79 за КО Степанце, број 
на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 70м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Степанце, 
место викано Шанци, на КП 79 за КО Степанце, број 
на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 10м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Степанце, 
место викано Шанци, на КП 79 за КО Степанце, број на 
зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 22м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Степанце, 
место викано Шанци, на КП 80 за КО Степанце, број 
на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, 
кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 
3м2, во корист на Република Македонија во Јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите.  

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/15                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

1960. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ  НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Куманово, место викано 
Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Куманово, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 55м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Кумано-
во, место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Ку-
маново, број на зграда 2, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 398м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Кумано-
во, место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Ку-
маново, број на зграда 3, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 214м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Кумано-
во, место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Ку-
маново, број на зграда 4, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 94м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Кумано-
во, место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Ку-
маново, број на зграда 5, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 19м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Кумано-
во, место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Ку-
маново, број на зграда 6, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 22м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, 
место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Кума-
ново, број на зграда 7, намена на зграда и друг објект 
В5, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 4м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, 
место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Кума-
ново, број на зграда 8, намена на зграда и друг објект 
В6, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 23м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, 
место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Кума-
ново, број на зграда 9, намена на зграда и друг објект 
В7, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 308м2, 
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недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, 
место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Кума-
ново, број на зграда 10, намена на зграда и друг објект 
В8, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 308м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, 
место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Кума-
ново, број на зграда 11, намена на зграда и друг објект 
В9, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 160м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, 
место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Кума-
ново, број на зграда 12, намена на зграда и друг објект 
В10, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 194м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, 
место викано Црвенки, на КП 4275 дел 1 за КО Кумано-
во, број на зграда 13, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, на-
мена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина 
во 94м2, во корист на Република Македонија во Јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите.  

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/16                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1961. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА  НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Црвени Брегови, место ви-
кано Касарна Криволак, на КП 330 за КО Црвени Бре-
гови, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна по-
вршина во 61м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Касарна Криволак, на КП 330 за 
КО Црвени Брегови, број на зграда 2, намена на зграда 
и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 41м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Касарна Криволак, на КП 330 за 
КО Црвени Брегови, број на зграда 3, намена на зграда 
и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 2м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Касарна Криволак, на КП 330 за 
КО Црвени Брегови, број на зграда 4, намена на зграда 
и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во 114м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Касарна Криволак, на КП 330 за 
КО Црвени Брегови, број на зграда 5, намена на зграда 
и друг објект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во 649м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Касарна Криволак, на КП 330 за 
КО Црвени Брегови, број на зграда 6, намена на зграда 
и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 302м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Касарна Криволак, на КП 330 за 
КО Црвени Брегови, број на зграда 7, намена на зграда 
и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 39м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Касарна Криволак, на КП 330 за 
КО Црвени Брегови, број на зграда 8, намена на зграда 
и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 159м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Касарна Криволак, на КП 330 за 
КО Црвени Брегови, број на зграда 9, намена на зграда 
и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во 127м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Касарна Криволак, на КП 330 за 
КО Црвени Брегови, број на зграда 9, намена на зграда 
и друг објект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 15м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Касарна Криволак, на КП 330 за 
КО Црвени Брегови, број на зграда 9, намена на зграда 
и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 105м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Касарна Криволак, на КП 330 за 
КО Црвени Брегови, број на зграда 9, намена на зграда 
и друг објект Б4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 71м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Касарна Криволак, на КП 345 за 
КО Црвени Брегови, број на зграда 1, намена на зграда 
и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 6м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Касарна Криволак, на КП 345 за 
КО Црвени Брегови, број на зграда 2, намена на зграда 
и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 35м2, 



Стр. 12 - Бр. 80 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 јуни 2011 
 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Крстот, на КП 267 за КО Црве-
ни Брегови, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 180м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Крстот, на КП 267 за КО Црве-
ни Брегови, број на зграда 2, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 20м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Крстот, на КП 267 за КО Црве-
ни Брегови, број на зграда 3, намена на зграда и друг 
објект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 260м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Летен Логор.Стрела, на КП 365 
за КО Црвени Брегови, број на зграда 1, намена на 
зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 14м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Летен Логор.Стрела, на КП 365 
за КО Црвени Брегови, број на зграда 2, намена на 
зграда и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 5м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Летен Логор.Стрела, на КП 365 
за КО Црвени Брегови, број на зграда 3, намена на 
зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да ДП, внатрешна површина во 89м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Брестот, на КП 264 за КО Црве-
ни Брегови, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна повр-
шина во 161м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Брестот, на КП 264 за КО Црве-
ни Брегови, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 119м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Брестот, на КП 264 за КО Црве-
ни Брегови, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 42м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 304 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 1, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 438м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Крстот, на КП 300 за КО Црве-
ни Брегови, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 642м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 283 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 1, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 7м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 283 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 2, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 13м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Перде, на КП 321 за КО Црвени 
Брегови, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 10м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Касарна Криволак, на КП 323 за 
КО Црвени Брегови, број на зграда 3, намена на зграда 
и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 37м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Касарна Криволак, на КП 323 за 
КО Црвени Брегови, број на зграда 4, намена на зграда 
и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 149м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Касарна Криволак, на КП 323 за 
КО Црвени Брегови, број на зграда 5, намена на зграда 
и друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 15м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 326 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 1, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 92м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 328 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 1, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 192м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 328 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 2, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 191м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 328 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 3, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 284м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 328 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 4, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 435м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 328 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 5, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 434м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 328 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 6, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 103м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 328 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 7, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 199м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 328 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 8, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 193м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 328 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 9, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 191м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 328 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 10, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 193м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 328 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 11, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 308м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 306 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 1, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 431м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 306 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 2, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 199м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 306 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 3, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 310м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 306 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 4, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 199м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Карлов Рид, на КП 256 за КО 
Црвени Брегови, број на зграда 1, намена на зграда и 
друг објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 66м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Читаклија, на КП 13 за КО Цр-
вени Брегови, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 87м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Читаклија, на КП 13 за КО Цр-
вени Брегови, број на зграда 2, намена на зграда и друг 
објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 58м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Коса, на КП 48 за КО Црвени 
Брегови, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 60м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Коса, на КП 48 за КО Црвени 
Брегови, број на зграда 2, намена на зграда и друг об-
јект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 43м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Коса, на КП 48 за КО Црвени 
Брегови, број на зграда 3, намена на зграда и друг об-
јект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 75м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Црвени 
Брегови, место викано Коса, на КП 48 за КО Црвени 
Брегови, број на зграда 4, намена на зграда и друг об-
јект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 54м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Долги Рид, на КП 80 за КО Џидимир-
ци, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 95м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Долги Рид, на КП 80 за КО Џидимир-
ци, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 150м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Долги Рид, на КП 80 за КО Џидимир-
ци, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 8м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Долги Рид, на КП 80 за КО Џидимир-
ци, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 9м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Долги Рид, на КП 80 за КО Џидимир-
ци, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 5м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Кршковица, на КП 88 за КО Џиди-
мирци, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 56м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Кршковица, на КП 88 за КО Џиди-
мирци, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект 
ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 9м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Чешмедерски Рид, на КП 12 за КО 
Џидимирци, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 73м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Чешмедерски Рид, на КП 12 за КО 
Џидимирци, број на зграда 2, намена на зграда и друг 
објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 32м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Чешмедерски Рид, на КП 29 за КО 
Џидимирци, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 83м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Голеш, на КП 74 за КО Џидимирци, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 18м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Голеш, на КП 74 за КО Џидимирци, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 18м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Голеш, на КП 74 за КО Џидимирци, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 18м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Доловите, на КП 94 за КО Џидимир-
ци, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 34м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Доловите, на КП 94 за КО Џидимир-
ци, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 16м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Вршник, на КП 105 за КО Џидимир-
ци, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 104м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Вршник, на КП 105 за КО Џидимир-
ци, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 20м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Падината, на КП 119 за КО Џидимир-
ци, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 1625м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимир-
ци, место викано Падината, на КП 119 за КО Џидимир-
ци, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 1625м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Падината, на КП 119 за КО Џидимирци, 
број на зграда 3, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 441м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Падината, на КП 119 за КО Џидимирци, 
број на зграда 4, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 439м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Падината, на КП 119 за КО Џидимирци, 
број на зграда 5, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 228м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Падината, на КП 119 за КО Џидимирци, 
број на зграда 6, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 19м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Падината, на КП 119 за КО Џидимирци, 
број на зграда 7, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 439м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Падината, на КП 119 за КО Џидимирци, 
број на зграда 8, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 119м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Падината, на КП 119 за КО Џидимирци, 
број на зграда 9, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 176м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Падината, на КП 119 за КО Џидимирци, 
број на зграда 10, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 5м2, 
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недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Кожарник, на КП 152 за КО Џидимирци, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 427м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Кожарник, на КП 152 за КО Џидимирци, 
број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 30м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Кожарник, на КП 153 за КО Џидимирци, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 43м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Јазот, на КП 182 за КО Џидимирци, број 
на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, 
кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 
47м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Јазот, на КП 182 за КО Џидимирци, број 
на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, 
кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 
21м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Јазот, на КП 182 за КО Џидимирци, број на 
зграда 3, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 14м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Долни Вреж, на КП 184 за КО Џидимир-
ци, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 430м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Долни Вреж, на КП 184 за КО Џидимир-
ци, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 431м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Долни Вреж, на КП 184 за КО Џидимир-
ци, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 135м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Долни Вреж, на КП 184 за КО Џидимир-
ци, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 15м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Џидимирци, 
место викано Долни Вреж, на КП 184 за КО Џидимир-
ци, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 42м2, во корист на Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижно-
стите.  

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

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

 
    Бр.51-2121/17                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1962. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007  и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Неготино, место викано 
Неготино, на КП 8286 дел 1 за КО Неготино, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
су, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда ПП, внатрешна површина во 67м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Неготино, 
место викано Неготино, на КП 8286 дел 1 за КО Него-
тино, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, наме-
на на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 
во 57м2, во корист на Република Македонија во Јавна-
та книга за запишување на правата на недвижностите.  

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/18                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1963. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Пепелиште, место викано 
Штипско Рамниште, на КП 254 за КО Пепелиште, број 
на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат по1, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда П, внатрешна површина во 107м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепели-
ште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за 
КО Пепелиште, број на зграда 1, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во 185м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепели-
ште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за 
КО Пепелиште, број на зграда 1, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 190м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепели-
ште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за 
КО Пепелиште, број на зграда 2, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат су, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 474м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепели-
ште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за 
КО Пепелиште, број на зграда 2, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во 480м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепели-
ште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за 
КО Пепелиште, број на зграда 2, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 87м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепели-
ште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за 
КО Пепелиште, број на зграда 3, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во 273м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепели-
ште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за 
КО Пепелиште, број на зграда 4, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во 127м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепели-
ште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за 
КО Пепелиште, број на зграда 5, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во 111м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепели-
ште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за 
КО Пепелиште, број на зграда 6, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во 113м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепели-
ште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за 
КО Пепелиште, број на зграда 7, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 191м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепели-
ште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за 
КО Пепелиште, број на зграда 8, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат су, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 61м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пепели-
ште, место викано Штипско Рамниште, на КП 254 за 
КО Пепелиште, број на зграда 9, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во 210м2,во корист на Република 
Македонија во Јавната книга за запишување на правата 
на недвижностите.  

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/19                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1964. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Охрид, место викано Го-
рица, на КП 6271 за КО Охрид 4, број на зграда 1, на-
мена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда ДП, внатрешна површина во 127м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Охрид, 
место викано Горица, на КП 6271 за КО Охрид 4, број 
на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 
51м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Охрид, 
место викано Горица, на КП 6271 за КО Охрид 4, број 
на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 150м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Охрид, 
место викано Горица, на КП 6271 за КО Охрид 4, број 
на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 15м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Охрид, 
место викано Горица, на КП 6271 за КО Охрид 4, број 
на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 
9м2, во корист на Република Македонија во Јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите. 
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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.51-2121/20                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1965. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Љубаништа, место викано 
Св. Наум, на КП 2253 за КО Љубаништа, број на зграда 
1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат сут, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда ДП, внатрешна површина во 53м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна по-
вршина во 23м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна по-
вршина во 97м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 14м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна по-
вршина во 65м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 8м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат мк 1, број на посебен дел од зграда 1, на-
мена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површи-
на во 65м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат мк 1, број на посебен дел од зграда 1, на-
мена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површи-
на во 8м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат мк 2, број на посебен дел од зграда 1, на-
мена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површи-
на во 65м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат мк 2, број на посебен дел од зграда 1, на-
мена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површи-
на во 8м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, наме-
на на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 
во 13м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 4, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна по-
вршина во 97м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна по-
вршина во 4м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 6, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна по-
вршина во 17м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 6, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 15м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 7, намена на зграда и друг објект 
ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 69м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 8, намена на зграда и друг објект 
ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 69м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 9, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна по-
вршина во 20м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 10, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 20м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 11, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 198м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 12, намена на зграда и друг об-
јект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 69м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 13, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 11м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубани-
шта, место викано Св. Наум, на КП 2253 за КО Љуба-
ништа, број на зграда 14, намена на зграда и друг об-
јект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 20м2, во корист на Република Ма-
кедонија во Јавната книга за запишување на правата на 
недвижностите.  

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/21                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1966. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар 
објект која се наоѓа во Д. Лакочереј, место викано Габав-
ци, на КП 1219 дел 1 за КО Д. Лакочереј, број на зграда 1, 
намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од 
зграда ДП, внатрешна површина во 76м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Д. Лако-
череј, место викано Габавци, на КП 1219 дел 1 за КО Д. 
Лакочереј, број на зграда 2, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 57м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Д. Лако-
череј, место викано Габавци, на КП 1219 дел 1 за КО Д. 
Лакочереј, број на зграда 3, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 66м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Д. Лако-
череј, место викано Габавци, на КП 1219 дел 1 за КО Д. 
Лакочереј, број на зграда 4, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 339м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Д. Лако-
череј, место викано Габавци, на КП 1219 дел 1 за КО Д. 
Лакочереј, број на зграда 5, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 6м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Д. Лако-
череј, место викано Габавци, на КП 1219 дел 1 за КО Д. 
Лакочереј, број на зграда 6, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 434м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Д. Лако-
череј, место викано Габавци, на КП 1219 дел 1 за КО Д. 
Лакочереј, број на зграда 8, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 12м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Д. Лако-
череј, место викано Габавци, на КП 1219 дел 1 за КО Д. 
Лакочереј, број на зграда 9, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 178м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Д. Лако-
череј, место викано Габавци, на КП 1219 дел 1 за КО Д. 
Лакочереј, број на зграда 10, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 13м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Д. Лако-
череј, место викано Габавци, на КП 1219 дел 1 за КО Д. 
Лакочереј, број на зграда 11, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 6м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Д. Лако-
череј, место викано Габавци, на КП 1219 дел 1 за КО Д. 
Лакочереј, број на зграда 12, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 6м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Д. Лако-
череј, место викано Габавци, на КП 1219 дел 1 за КО Д. 
Лакочереј, број на зграда 14, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 3м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Д. Лако-
череј, место викано Габавци, на КП 1219 дел 1 за КО Д. 
Лакочереј, број на зграда 15, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 334м2, во корист на Република 
Македонија во Јавната книга за запишување на правата 
на недвижностите.  
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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.51-2121/22                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1967. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА  НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Охрид, место викано ул. 
Димитар Влахов, на КП 15312 за КО Охрид, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
2, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда ДП, внатрешна површина во 131м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Охрид, 
место викано ул. Димитар Влахов, на КП 15312 за КО 
Охрид, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект 
ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна повр-
шина во 19м2, 

Се запишува право на сосопственост (една идеална 
третина) на недвижна ствар објект која се наоѓа во 
Охрид, место викано ул. Димитар Влахов, на КП 15312 
за КО Охрид, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 58м2, во корист на Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижно-
стите. 

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/23                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1968. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА  НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано 
Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, број на зграда 
1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 94м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, 
место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, 
број на зграда 2, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 245м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, 
место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, 
број на зграда 3, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 200м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, 
место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, 
број на зграда 4, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 18м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, 
место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, 
број на зграда 5, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 198м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, 
место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, 
број на зграда 6, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 28м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, 
место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, 
број на зграда 7, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 222м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, 
место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, 
број на зграда 8, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 203м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, 
место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, 
број на зграда 9, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 203м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, 
место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, 
број на зграда 10, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 199м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, 
место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, 
број на зграда 11, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 308м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, 
место викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, 
број на зграда 12, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 203м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, ме-
сто викано Подводеници, на КП 33 за КО Прилеп 1, број 
на зграда 13, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, 
кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 204м2, 
во корист на Република Македонија во Јавната книга за 
запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/24                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1969. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Прилеп, место викано ул. 
Егејска б.б. , на КП 12622 за КО Прилеп 1, број на згра-
да 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат сут, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда ДП, внатрешна површина во 167 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, 
место викано ул. Егејска б.б. , на КП 12622 за КО При-
леп 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, наме-
на на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 
во 188 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, 
место викано ул. Егејска б.б. , на КП 12622 за КО При-
леп 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, наме-
на на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 
во 185 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, 
место викано ул. Егејска б.б. , на КП 12622 за КО При-
леп 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, наме-
на на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина 
во 7 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, 
место викано ул. Егејска б.б. , на КП 12623 за КО При-
леп 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, на-
мена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина 
во 169 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, 
место викано ул. Егејска б.б. , на КП 12623 за КО При-
леп 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна по-
вршина во 173 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Прилеп, 
место викано ул. Егејска б.б. , на КП 12621 за КО При-
леп 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 10 м2 во корист на Република Македонија 
во Јавната книга за запишување на правата на недвиж-
ностите. 

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/25                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1970. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА  НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Пробиштип, место викано 
Град, на КП 717 дел 2 за КО Пробиштип, број на зграда 
2, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда Г, внатрешна површина во 48 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Проби-
штип, место викано Град, на КП 717 дел 2 за КО Про-
биштип, број на зграда 3, намена на зграда и друг об-
јект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 305 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Проби-
штип, место викано Град, на КП 717 дел 2 за КО Про-
биштип, број на зграда 4, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 102 м2, во корист на Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижно-
стите. 
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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.51-2121/26                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1971. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ  НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Радовиш, место викано ул. 
Плачковица “Стара Касарна“, на КП 580 за КО Радо-
виш, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, наме-
на на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 
во 163 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Радовиш, 
место викано ул. Плачковица “Стара Касарна“, на КП 
580 за КО Радовиш, број на зграда 1, намена на зграда 
и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 13 м2, во корист на Република 
Македонија во Јавната книга за запишување на правата 
на недвижностите.  

 
Член 2 

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

 
     Бр.51-2121/27                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 

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

___________ 
1972. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Радовиш, место викано ул. 
Александар Македонски, на КП 3806 за КО Радовиш, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 

1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 
103 м2, во корист на Република Македонија во Јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/28                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1973. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26.4.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ  НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Ресен, место викано Илин-
денска, на КП 3918 за КО Ресен, број на зграда 1, наме-
на на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број 
на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од 
зграда ДП, внатрешна површина во 89 м2, во Јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите.  

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/29                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1974. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ  НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Горно Водно, место вика-
но Космагла, на КП 904, дел 4 за КО Горно Водно, број 
на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 
126 м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Горно 
Водно, место викано Космагла, на КП 904, дел 4 за КО 
Горно Водно, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 121 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Горно 
Водно, место викано Космагла, на КП 904, дел 4 за КО 
Горно Водно, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 96 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Горно 
Водно, место викано Космагла, на КП 904, дел 4 за КО 
Горно Водно, број на зграда 2, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна 
површина во 19 м2, во корист на Република Македони-
ја во Јавната книга за запишување на правата на нед-
вижностите.  

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/30                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1975. 

Врз основа на член 19 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Ѓорче Петров, место вика-
но Новоселски пат, на КП 1721 за КО Ѓорче Петров 5 - 
Лепенец, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од 
зграда ПП, внатрешна површина во 9 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ѓорче Пе-
тров, место викано Новоселски пат, на КП 1721 за КО 
Ѓорче Петров 5 - Лепенец, број на зграда 2, намена на 
зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на 
посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 66 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ѓорче Пе-
тров, место викано Новоселски пат, на КП 1721 за КО 
Ѓорче Петров 5 - Лепенец, број на зграда 3, намена на 
зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на 
посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 97 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ѓорче Пе-
тров, место викано Новоселски пат, на КП 1721 за КО 
Ѓорче Петров 5 - Лепенец, број на зграда 4, намена на 
зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на 
посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 7 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ѓорче Пе-
тров, место викано Новоселски пат, на КП 1721 за КО 
Ѓорче Петров 5 - Лепенец, број на зграда 5, намена на 
зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на 
посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 93 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ѓорче Петров, 
место викано Новоселски пат, на КП 1721 за КО Ѓорче Пе-
тров 5 - Лепенец, број на зграда 6, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од 
зграда ПП, внатрешна површина во 339 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ѓорче Пе-
тров, место викано Новоселски пат, на КП 1721 за КО 
Ѓорче Петров 5 - Лепенец, број на зграда 7, намена на 
зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, намена на 
посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 341 
м2 во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/31                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1976. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Центар, место викано Ѓу-
ро Ѓаковиќ, на КП 9824 за КО Центар 1, број на зграда 
1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 213 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Центар, 
место викано Ѓуро Ѓаковиќ, на КП 9824 за КО Центар 
1, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 1 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Центар, 
место викано Ѓуро Ѓаковиќ, на КП 9819 за КО Центар 
1, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 125 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Центар, 
место викано Ѓуро Ѓаковиќ, на КП 9819 за КО Центар 
1, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 2, намена на 
посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 150 
м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Центар, 
место викано Ѓуро Ѓаковиќ, на КП 9819 за КО Центар 1, 
број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 2, намена на посе-
бен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 15 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Центар, 
место викано Ѓуро Ѓаковиќ, на КП 9819 за КО Центар 
1, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 115 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Центар, 
место викано Ѓуро Ѓаковиќ, на КП 9819 за КО Центар 
1, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 5 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Центар, 
место викано Ѓуро Ѓаковиќ, на КП 9819 за КО Центар 
1, број на зграда 5, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна површи-
на во 43 м2, во корист на Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижно-
стите. 

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/33                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1977. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

O Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Мршевци, место викано 
Курилово, на КП 488 дел 2 за КО Мршевци, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
по, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда ПП, внатрешна површина во 249м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Петровец, 
место викано Мршевци, на КП 488 дел 2 за КО Мршев-
ци, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 
16м2 во корист на Република Македонија во Јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите. 

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

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

 
    Бр.51-2121/35                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1978. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Дренок, место викано Под 
Корија, на КП 128 за КО Дренок, број на зграда 1, на-
мена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда ДП, внатрешна површина во 154м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Дренок, 
место викано Под Корија, на КП 128 за КО Дренок, 
број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 41м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Дренок, 
место викано Под Корија, на КП 128 за КО Дренок, 
број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 30м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Дренок, 
место викано Под Корија, на КП 128 за КО Дренок, 
број на зграда 4, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 11м2, во корист на Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижно-
стите. 

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/36                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

   Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1979. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Струга, место викано 
ул.Владо Малески б.б., на КП 2232 за КО Струга, број 
на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 159м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Струга, 
место викано ул.Владо Малески б.б., на КП 2232 за КО 
Струга, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, наме-
на на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина 
во 10м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Струга, 
место викано ул.Маршал Тито, на КП 1922 за КО Стру-
га, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект ПО, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 15м2. 

Се запишува право на сосопственост (една идеална 
третина) на недвижна ствар објект која се наоѓа во 
Струга, место викано ул.Владо Малески б.б, на КП 
2232 за КО Струга, број на зграда 1, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 11м2, во корист на Република Ма-
кедонија во Јавната книга за запишување на правата на 
недвижностите. 

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

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

 
    Бр.51-2121/37                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1980. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Ново Коњарево - вон, ме-
сто викано Граница, на КП 3560 за КО Ново Коњарево 

- вон, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна по-
вршина во 112м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Ко-
њарево - вон, место викано Граница, на КП 3560 за КО 
Ново Коњарево - вон, број на зграда 2, намена на згра-
да и друг објект Б4, влез 1, кат подрум, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда П, 
внатрешна површина во 37м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Ко-
њарево - вон, место викано Граница, на КП 3560 за КО 
Ново Коњарево - вон, број на зграда 2, намена на згра-
да и друг објект Б4, влез 1, кат приземје, број на посе-
бен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда 
ДП, внатрешна површина во 92м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Ко-
њарево - вон, место викано Граница, на КП 3560 за КО 
Ново Коњарево - вон, број на зграда 3, намена на згра-
да и друг објект Б4, влез 1, кат приземје, број на посе-
бен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда 
ПП, внатрешна површина во 11м2, во корист на Репуб-
лика Македонија во Јавната книга за запишување на 
правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/38                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1981. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА  НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар 
објект која се наоѓа во Владевци, место викано Ташли Ба-
ир, на КП 1160 за КО Владевци вон град, број на зграда 1, 
намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од 
зграда ДП, внатрешна површина во 67м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Владевци, 
место викано Ташли Баир, на КП 1160 за КО Владевци 
вон град, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 6м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Владевци, 
место викано Ташли Баир, на КП 1160 за КО Владевци 
вон град, број на зграда 2, намена на зграда и друг об-
јект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 199м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Владевци, 
место викано Ташли Баир, на КП 1160 за КО Владевци 
вон град, број на зграда 2, намена на зграда и друг об-
јект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 40м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Владевци, 
место викано Ташли Баир, на КП 1160 за КО Владевци 
вон град, број на зграда 3, намена на зграда и друг об-
јект ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 14м2, во корист на Република Ма-
кедонија во Јавната книга за запишување на правата на 
недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/39                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1982. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење 
и располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Попчево вон град, место 
викано Голи Рид, на КП 1 дел 119 за КО Попчево вон 
град, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна по-
вршина во 31м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Попчево 
вон град, место викано Голи Рид, на КП 1 дел 119 за 
КО Попчево вон град, број на зграда 1, намена на згра-
да и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посе-
бен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда 
ПП, внатрешна површина во 3м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Попчево 
вон град, место викано Голи Рид, на КП 1 дел 119 за 
КО Попчево вон град, број на зграда 2, намена на згра-
да и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посе-
бен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда 
ДП, внатрешна површина во 119м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Попчево 
вон град, место викано Голи Рид, на КП 1 дел 119 за 
КО Попчево вон град, број на зграда 3, намена на згра-
да и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посе-
бен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда 
ДП, внатрешна површина во 56м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Попчево 
вон град, место викано Голи Рид, на КП 1 дел 119 за 
КО Попчево вон град, број на зграда 3, намена на згра-
да и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посе-
бен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда 
ДП, внатрешна површина во 3м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Попчево 
вон град, место викано Голи Рид, на КП 1 дел 119 за 
КО Попчево вон град, број на зграда 4, намена на згра-
да и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посе-
бен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда 
ДП, внатрешна површина во 225м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Попчево 
вон град, место викано Голи Рид, на КП 1 дел 119 за 
КО Попчево вон град, број на зграда 4, намена на згра-
да и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посе-
бен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда 
ПП, внатрешна површина во 6м2, во корист на Репуб-
лика Македонија во Јавната книга за запишување на 
правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/40                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1983. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА  НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Желино-вон, место викано 
Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Желино-вон, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 
172м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 2, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 285м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 3, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 98м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 4, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 645м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 5, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 332м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 6, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 83м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 7, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 12м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 8, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 48м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 9, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 455м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 11, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 206м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 12, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 205м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 13, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 204м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 14, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 205м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 15, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 204м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 16, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 75м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 17, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 175м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 18, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 175м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 19, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 199м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 20, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 21, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 22, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 23, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 24, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 25, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 26, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 27, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 28, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 29, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 30, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 31, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 32, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 33, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 34, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 35, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 36, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 37, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 38, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 39, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Желино-
вон, место викано Бршинја, на КП 571 дел 2 за КО Же-
лино-вон, број на зграда 40, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна по-
вршина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричи-
но, место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Си-
ричино, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 58м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричи-
но, место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Си-
ричино, број на зграда 2, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 576м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричи-
но, место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Си-
ричино, број на зграда 3, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 206м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричи-
но, место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Си-
ричино, број на зграда 5, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 55м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричи-
но, место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Си-
ричино, број на зграда 6, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 181м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричи-
но, место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Си-
ричино, број на зграда 7, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричи-
но, место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Си-
ричино, број на зграда 8, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричи-
но, место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Си-
ричино, број на зграда 9, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричи-
но, место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Си-
ричино, број на зграда 10, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 213м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричи-
но, место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Си-
ричино, број на зграда 11, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричи-
но, место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Си-
ричино, број на зграда 12, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричи-
но, место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Си-
ричино, број на зграда 13, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричи-
но, место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Си-
ричино, број на зграда 14, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричи-
но, место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Си-
ричино, број на зграда 15, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричи-
но, место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Си-
ричино, број на зграда 16, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричи-
но, место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Си-
ричино, број на зграда 17, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричи-
но, место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Си-
ричино, број на зграда 18, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричи-
но, место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Си-
ричино, број на зграда 19, намена на зграда и друг об-
јект В4, влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 213м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Сиричино, 
место викано Бршинја, на КП 357 дел 3 за КО Сиричино, 
број на зграда 20, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат по, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 
213м2, во корист на Република Македонија во Јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/42                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

1984. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Лисец, место викано По-
пова Шапка, на КП 1 дел 2 за КО Лисец, број на зграда 
1, намена на зграда и друг објект ПО, влез 1, кат при-
земје, намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна 
површина во 52м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лисец, 
место викано Попова Шапка, на КП 1 дел 446 за КО 
Лисец, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
ПО, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од 
зграда ПП, внатрешна површина во 65м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лисец, 
место викано Попова Шапка, на КП 1 дел 447 за КО 
Лисец, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
Б5, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ДП, внатрешна површина во 242м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лисец, 
место викано Попова Шапка, на КП 1 дел 447 за КО 
Лисец, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
Б5, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 93м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лисец, 
место викано Попова Шапка, на КП 1 дел 447 за КО 
Лисец, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
Б5, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во 202м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лисец, 
место викано Попова Шапка, на КП 1 дел 447 за КО 
Лисец, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
Б5, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 10м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лисец, 
место викано Попова Шапка, на КП 1 дел 448 за КО 
Лисец, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ДП, внатрешна површина во 947м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лисец, 
место викано Попова Шапка, на КП 1 дел 448 за КО 
Лисец, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 13м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лисец, 
место викано Попова Шапка, на КП 1 дел 448 за КО 
Лисец, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В5, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во 406м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лисец, 
место викано Попова Шапка, на КП 1 дел 448 за КО 
Лисец, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В6, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 117м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лисец, 
место викано Попова Шапка, на КП 1 дел 448 за КО 
Лисец, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В7, влез 1, кат 2, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во 411м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лисец, 
место викано Попова Шапка, на КП 1 дел 448 за КО 
Лисец, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В8, влез 1, кат 2, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 16м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Лисец, 
место викано Попова Шапка, на КП 1 дел 449 за КО 
Лисец, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
ПО, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од 
зграда Г, внатрешна површина во 72м2, во корист на 
Република Македонија во Јавната книга за запишување 
на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/43                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1985. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Ново Село - Штип, место 
викано Аузо, на КП 839 дел 1 за КО Ново Село - Штип, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-
шина во 108м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Се-
ло - Штип, место викано Аузо, на КП 839 дел 1 за КО 
Ново Село - Штип, број на зграда 2, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда Г, вна-
трешна површина во 527м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Се-
ло - Штип, место викано Аузо, на КП 839 дел 1 за КО 
Ново Село - Штип, број на зграда 3, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во 48м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Се-
ло - Штип, место викано Аузо, на КП 839 дел 1 за КО 
Ново Село - Штип, број на зграда 4, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 182м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Се-
ло - Штип, место викано Аузо, на КП 839 дел 1 за КО 
Ново Село - Штип, број на зграда 5, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 182м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Се-
ло - Штип, место викано Аузо, на КП 839 дел 1 за КО 
Ново Село - Штип, број на зграда 6, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 461м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ново Се-
ло - Штип, место викано Аузо, на КП 839 дел 1 за КО 
Ново Село - Штип, број на зграда 7, намена на зграда и 
друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 25м2, во корист на Република 
Македонија во Јавната книга за запишување на правата 
на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/44                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1986. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 10.5.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Штип, место викано кеј 
Маршал Тито Штип, на КП 6807 за КО Штип 5, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 18м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Штип, 
место викано кеј Маршал Тито Штип, на КП 6487 за 
КО Штип 5, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел 
од зграда ДП, внатрешна површина во 230м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Штип, 
место викано кеј Маршал Тито Штип, на КП 6487 за 
КО Штип 5, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат подрум, намена на посебен дел од 
зграда П, внатрешна површина во 57м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Штип, 
место викано кеј Маршал Тито Штип, на КП 6487 за 
КО Штип 5, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект В4, влез 1, кат подрум, намена на посебен дел од 
зграда Г, внатрешна површина во 32м2, во корист на 
Република Македонија во Јавната книга за запишување 
на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-2121/45                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1987. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 10.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Службата за општи и заеднички работи на  

Владата на Република Македонија бр. 07-754/3 од 
23.3.2011 година.  

 
Член 2 

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

  
      Бр.51-2351/1                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1988. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.98/08 и 145/10), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 10.5.2011 година, донесе  

                                                      
О Д Л У К А 

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

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за транспорт и врски бр.07-897/2 од 
6.4.2011 година.  

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

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

 
     Бр.51-2441/1                      Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1989. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 10.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за транспорт и врски бр. 07-866/2 
од 4.4.2011 година.  

 
Член 2 

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

  
     Бр.51-2443/1                      Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1990. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 10.5.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата на 
Република Македонија бр.07-794/1 од 29.3.2011 година. 

 
Член 2 

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

 
      Бр.51-2444/1                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

   Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1991. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 10.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за транспорт и врски бр. 07-918/2 
од 6.4.2011 година.  

 
Член 2 

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

  
      Бр.51-2549/1                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                 на Владата на Република 

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

___________ 
1992. 

Врз основа на член 60 став 7 од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.24/07, 88/08, 52/09, 6/10 и 158/10), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.5.2011 година, донесе 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА 
(РЕВИЗИЈА) НА ГЕОЛОШКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

И РУДАРСКИ ПРОЕКТИ 
 

Член 1 
Со овој тарифник се утврдува висината на надоме-

стоците за вршење на стручна оцена (ревизија) на гео-
лошката документација и рударски проекти. 

 
Член 2 

За вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка 
документација се плаќа надоместок во висина од:  

1. 20.000,00 денари за проект за вршење на детални 
геолошки истражувања за минералните суровини:  

- неметалични минерални суровини, графит, сул-
фур, магнезит, флуорит, барит, азбест, лискуни, фосфа-
ти, гипс, калцит, креда, бентонитска глина, кварц, квар-
цен песок, каолин, керамичка и огноотпорна глина, 
фелдспат, талк, туф, суровини за производство на це-
мент и вар и карбонатни и силикатни суровини за ин-
дустриска преработка и 

- градежно-технички камен, градежен песок и чакал 
и цигларска глина; 

2. 30.000,00 денари за проект за вршење на детални 
геолошки истражувања за минералните суровини:  

- архитектонско-украсен камен; 
- минерални и геотермални води од кои можат да се 

добиваат минерални суровини или да се искористува 
акумулираната топлина во енергетски потреби, освен 
минералните и термалните води кои се користат во ле-
ковити, балнеолошки или рекреативни цели и 

- подземни води за пиење (изворски води, врела и 
издански води); 

3. 60.000,00 денари за проект за вршење на детални 
геолошки истражувања за минералните суровини:  

- металични минерални суровини, односно сурови-
ни од кои можат да се произведуваат метали или нивни 
соединенија; 

4. 90.000,00 денари за проект за вршење на детални 
геолошки истражувања за минералните суровини:  

- енергетски минерални суровини: сите видови на 
фосилни јаглени, јаглеводороди во цврста, течна и га-
совита состојба, сите видови на битуминозни и мастни 
сите видови на радиоактивни минерални суровини и 
други гасови кои се наоѓаат во земјата; 

5. 60.000,00 денари за проект за вршење на основни 
геолошки истражувања за изработка на основни геоло-
шки карти; 

6. 30.000,00 денари за елаборат од извршените де-
тални геолошки истражувања за минералните сурови-
ни:  

- неметалични минерални суровини, графит, сул-
фур, магнезит, флуорит, барит, азбест, лискуни, фосфа-
ти, гипс, калцит, креда, бентонитска глина, кварц, квар-
цен песок, каолин, керамичка и огноотпорна глина, 
фелдспат, талк, туф, суровини за производство на це-
мент и вар и карбонатни и силикатни суровини за ин-
дустриска преработка и 

- градежно-технички камен, градежен песок и чакал 
и цигларска глина; 

7. 45.000,00 денари за елаборат од извршените де-
тални геолошки истражувања за минералните сурови-
ни:  

- архитектонско-украсен камен; 
- минерални и геотермални води од кои можат да се 

добиваат минерални суровини или да се искористува 
акумулираната топлина во енергетски потреби, освен 
минералните и термалните води кои се користат во ле-
ковити, балнеолошки или рекреативни цели и 

- подземни води за пиење (изворски води, врела и 
издански води); 

8. 90.000,00 денари за елаборат од извршените де-
тални геолошки истражувања со пресметка на резерви-
те за  минералните суровини: 

- металични минерални суровини, односно сурови-
ни од кои можат да се произведуваат метали или нивни 
соединенија; 

9. 120.000,00 денари за елаборат од извршените де-
тални геолошки истражувања за минералните сурови-
ни: 

- енергетски минерални суровини: сите видови на 
фосилни јаглени, јаглеводороди во цврста, течна и га-
совита состојба, сите видови на битуминозни и мастни 
сите видови на радиоактивни минерални суровини и 
други гасови кои се наоѓаат во земјата; 

10. 300.000,00 денари за геолошки карти со толку-
вачи на истите. 
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Член 3 
За вршење на стручна оцена (ревизија) на рударски 

проекти се плаќа надоместок во висина од:  
1. 30.000,00 денари за главен рударски проект за 

експлоатација на минералните суровини:  
- неметалични минерални суровини, графит, сул-

фур, магнезит, флуорит, барит, азбест, лискуни, фосфа-
ти, гипс, калцит, креда, бентонитска глина, кварц, квар-
цен песок, каолин, керамичка и огноотпорна глина, 
фелдспат, талк, туф, суровини за производство на це-
мент и вар и карбонатни и силикатни суровини за ин-
дустриска преработка и 

- градежно-технички камен, градежен песок и чакал 
и цигларска глина; 

2. 60.000,00 денари за главен рударски проект за 
експлоатација на минералните суровини:  

- архитектонско-украсен камен; 
- минерални и геотермални води од кои можат да се 

добиваат минерални суровини или да се искористува 
акумулираната топлина во енергетски потреби, освен 
минералните и термалните води кои се користат во ле-
ковити, балнеолошки или рекреативни цели и 

- подземни води за пиење (изворски води, врела и 
издански води); 

3. 120.000,00 денари за главен рударски проект за  
експлоатација на минералните суровини: 

- металични минерални суровини, односно сурови-
ни од кои можат да се произведуваат метали или нивни 
соединенија; 

4. 180.000,00 денари за главен рударски проект за 
експлоатација на минералните суровини: 

- енергетски минерални суровини: сите видови на 
фосилни јаглени, јаглеводороди во цврста, течна и га-
совита состојба, сите видови на битуминозни и мастни 
сите видови на радиоактивни минерални суровини и 
други гасови кои се наоѓаат во земјата; 

5. 20.000,00 денари за дополнителен рударски про-
ект за експлоатација на минералните суровини: 

- неметалични минерални суровини, графит, сул-
фур, магнезит, флуорит, барит, азбест, лискуни, фосфа-
ти, гипс, калцит, креда, бентонитска глина, кварц, квар-
цен песок, каолин, керамичка и огноотпорна глина, 
фелдспат, талк, туф, суровини за производство на це-
мент и вар и карбонатни и силикатни суровини за ин-
дустриска преработка и 

- градежно-технички камен, градежен песок и чакал 
и цигларска глина; 

6. 30.000,00 денари за дополнителен рударски про-
ект за експлоатација на минералните суровини: 

- архитектонско-украсен камен; 
- минерални и геотермални води од кои можат да се 

добиваат минерални суровини или да се искористува 
акумулираната топлина во енергетски потреби, освен 
минералните и термалните води кои се користат во ле-
ковити, балнеолошки или рекреативни цели и 

- подземни води за пиење (изворски води, врела и 
издански води); 

7. 60.000,00 денари за дополнителен рударски про-
ект за експлоатација на минералните суровини: 

- металични минерални суровини, односно сурови-
ни од кои можат да се произведуваат метали или нивни 
соединенија; 

8. 90.000,00 денари за дополнителен рударски про-
ект за експлоатација на минералните суровини: 

- енергетски минерални суровини: сите видови на 
фосилни јаглени, јаглеводороди во цврста, течна и га-
совита состојба, сите видови на битуминозни и мастни 
сите видови на радиоактивни минерални суровини и 
други гасови кои се наоѓаат во земјата. 

 
Член 4 

Надоместоците за вршење на стручна оцена (реви-
зија) на геолошка документација и рударски проекти 
од член 2 и 3 од овој тарифник се приход на Мини-
стерството за економија. 

Средствата од став 1 од овој член ќе се користат за 
исплата на надоместоци на претседателот, членовите и 
секретарот на комисиите за ревизија на геолошка доку-
ментација и рударски проекти. 

 
Член 5 

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
      Бр.51-2105/1                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 

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

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1993. 

Врз основа на член 80 став 7 од Законот за лековите 
и медицинските помагала („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 106/07, 88/10, 36/11 и 53/11), ми-
нистерот за здравство, донесe  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ 

ЗА УВОЗ НА ЛЕКОВИ 
     
      Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето за донесување на решение за увоз 
на лекови, заради недонесување во рок утврден во член 
80 став 3 од Законот за лековите и медицинските пома-
гала. 

 
Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува 
на Образец: „Барање за донесување на решение за увоз 
на лекови”, со формат А4 во бела боја, кој е даден во 
прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 15-3180/1 

13 јуни 2011 година                   Министер за здравство, 
    Скопје                                д-р Бујар Османи, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
1994. 

Врз основа на член 72 став (4) од Законот за безбед-
ност на храна („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 157/10), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство, донесe  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИТЕ 
КОНТРОЛИ И ПОСТАПКИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ 
НА ЗООНОЗИ И ПРЕДИЗВИКУВАЧИ НА ЗООНО-
ЗИ И ЛИСТА НА ЗООНОЗИ И ПРЕДИЗВИКУВАЧИ 
НА ЗООНОЗИ КОИ СЕ РЕДОВНО ПРЕДМЕТ НА  

МОНИТОРИНГОТ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње на официјалните контроли и постапките за монито-
ринг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа 
на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се редов-
но предмет на мониторингот. 

 
Член 2 

Одредбите од овој правилник се однесуваат на: 
1) мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоо-

нози; 
2) епидемиолошко испитување на појава на болести 

кои доагаат од храната; и 
3) размена на информација поврзана со зоонозите и 

предизвикувачите на зоонози.  
 

Член 3 
Во овој правилник покрај изразите дефинирани во 

Законот за безбедност на храната се употребуваат и 
изрази кои  го имаат следното значење: 

1) „предизвикувач на зоонози“ е секој вирус, бакте-
рија, габа, паразит или друг биолошки ентитет кој мо-
же да предизвика зооноза и 

2) „мониторинг“ е систем за собирање, анализира-
ње и дојавување на податоци за појава на зоонози, пре-
дизвикувачи на зоонози и антимикробна отпорност по-
врзана со нив. 

 
Член 4 

 (1) Агенцијата за храна и ветеринарство (во пона-
тамошниот текст: Агенцијата) обезбедува дека подато-
ците за појава на зоонози и предизвикувачи на зоонози 
и антимикробна отпорност поврзана со нив се собира-
ат, анализираат и објавуваат без одложување во соглас-
ност со барањата од овој правилник и другите прописи 
од областа на ветеринарното здравство и безбедноста 
на храната.  
                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
2003/99/ЕК од Европскиот Парламент и од Советот од 17 Ноември 
2003 за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и 
амандман на Одлуката на Советот 90/424/EEЗ кој се однесува на 
Директивата на Советот 92/117/EEЗ, број 32003L0099. 

(2) Агенцијата треба да обезбеди постојана сорабо-
тка заснована на слободна размена на општи информа-
ции и, кога тоа е неопходно, на конкретни податоци, 
меѓу Агенцијата и други надлежни органи и организа-
ции и субјекти во врска со: 

1) здравствента заштита на животните; 
2) храната за животните; 
3) безбедноста на храната и 
4) мрежата за епидемиолошки надзор на болестите 

кои се пријавуваат. 
(3) Агенцијата треба да обезбеди официјалните ве-

теринари да поминале соодветни примарни и тековни 
обуки во областа на ветеринарните науки, микробиоло-
гија или епидемиологија, согласно работните обврски. 

 
Член 5 

 (1) Агенцијата при спроведувњето на мониторин-
гот собира различни и споредливи податоци со цел да 
се согледаат и карактеризираат опасностите, да се про-
цени изложеноста и да се карактеризираат ризиците 
поврзани со зоонозите и предизвикувачите на зоонози. 

 (2) Мониторингот се врши во фаза или фази од ла-
нецот на исхрана кои се најсоодветни за засегнатите 
зоонози или предизвикувачи на зоонози, односно: 

1) на ниво на примарното производство; и/или 
2) при останатите фази од ланецот на исхрана, 

вклучувајќи ја храната и храната за животни. 
(3) Мониторингот ги опфаќа зоонозите и предизви-

кувачите на зоонози наведени во Прилог I, Дел А кој е 
составен дел на овој правилник. Кога епидемиолошка-
та состојба во Република Македонија го бара тоа, исто 
така се следат зоонозите и предизвикувачите на зооно-
зи наведени во Прилог I, Дел Б на овој правилник. 

(4) Листата на зоонози и предизвикувачи на зооно-
зи дадена во Прилог I на овој правилник се менува , 
имајќи ги во предвид следниве критериуми: 

1) појавувањето на зоонози кај популации на жи-
вотни и луѓе, храната и храната за животни; 

2) сериозноста на влијанието на зоонозите врз луѓето; 
3) економските последици од зоонозите на здравје-

то на животните и луѓето и дејности поврзани со хра-
ната и храната за животни; и 

4) епидемиолошките трендови кај популациите на 
животни и луѓе, храната и храната за животни. 

(5) Моноторингот на зоонозите се заснова на систе-
ми за следење на зоонози. Кога е потребно да се поед-
ностави собирањето и обработувањето на податоците 
за мониторинг на зоонози и предизвикувачите на зоо-
нози наведени во Прилог I, треба да се имаат во пред-
вид прописите од областа на здравствената заштита на 
животните, безбедноста на храната и заразните болести 
кај луѓето во однос на: 

1) популациите или подпопулациите на животни 
или фази во ланецот на исхрана опфатени со монито-
рингот; 
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2) природата и типот на податоци што се спореду-
ваат; 

3) дефинирањето на клиничките случаи; 
4) шемите за земање мостри што се употребуваат; 
5) лабораториските методи што се користат при те-

стирањето и 
6) фрекфенцијата на известување, вклучувајќи ги 

начелата за известување меѓу Агенцијата и нејзините 
подрачни единици. 

(6) При спроведување на рутински мониторинг на 
зоонози и предизвикувачи на зоонози, приоритет им се 
дава на зоонозите и предизвикувачи на зоонози наведе-
ни во Прилог I Дел А  од овој правилник. 

 
Член 6 

(1) Доколку не се доволни податоците собрани со 
рутинскиот мониторинг во согласност со член 5 став 
(6) од овој правилник, од страна на Агенцијата може да 
се применат координирани програми за мониторинг на 
една или повеќе зоонози и/или кога се воочени кон-
кретни потреби, да се проценат ризиците или да се 
утврдат основните вредности за зоонозите или предиз-
викувачите на зоонози на целата територија на Репуб-
лика Македонија. 

(2) Кога се спроведува координирана програма за 
мониторинг, особено внимание треба да се посвети на 
зоонозите и предизвикувачите на зоонози кај попула-
циите на животни  од: родителски јата од видот Gallus 
gallus, кокошки несилки,  броилери,  мисирки, стада на 
свињи за колење и матични стада на свињи. 

(3) Координираната програма за мониторинг, треба 
да содржи особено:  

1) намената; 
2) времетраењето; 
3) географското подрачје или регион; 
4) засегнатите зоонози и/или предизвикувачи на зо-

онози; 
5) типот на мострите и останатите податочни ста-

вки што се побарани 
6) минималните шеми за земање мостри; 
7) типот на методите за лабораториски тестирање; 
8) задачите на официјалните ветеринари;  
9) ресурсите што се алоцираат, проценка за нивните 

трошоци и како тие се покриваат; и  
10) методите и временскиот период за соопштување 

на резултатите. 
 

Член 7 
Кога операторите со храна спроведуваат испитува-

ња за присуство на зоонози и предизвикувачи на зооно-
зи во согласност со член 5 став (2) од овој правилник, 
треба да: 

1) ги чуваат резултатите и резервните мостри во те-
кот на рокот на траење на производите согласно со 
Правилникот за посебните барања за безбедност на 
храната по однос на микробиолошките критериуми, 
Прилог број 1, табела; и 

2) ги доставуваат резултатите или обезбедуваат ре-
зервни мостри за Агенцијата на нејзино барање. 

 
Член 8 

 (1) Со испитувањето на алиментарните заболувања 
треба да се обезбедат податоци за епидемиолошкиот 
профил, прехранбените производи кои што се потенци-
јално имплицирани и потенцијалните причини за епиде-
мијата. Испитувањето вклучува соодветни епидемиоло-
шки и микробиолошки студии, доколку е возможно.  

(2) За резултатите од спроведените испитувања од 
страна на Агенцијата се составува збирен извештај кој 
ги содржи податоцита наведени во Прилог II Дел Д од 
овој правилник. 

 
Член 9 

 (1) Агенцијата за проценката на движењата и изво-
рите на зоонози и предизвикувачи на зоонози на тери-
торијата на Република Македонија секоја година на 
крајот на месец мај изготува извештај за движењата и 
жариштата на зоонози и предизвикувачи на зоонози, 
опфаќајќи ги податоците собрани според членовите 5, 
7 и 8 од овој правилник во текот на претходната годи-
на. Извештајот се објавува на web страната на Агенци-
јата. Извештајот треба да содржи и податоци за иско-
ристените средства и добиените резултати од спрове-
дување на повеќегодишниот контролен план. Извешта-
јот треба да ги содржи особено податоците од член 5 
од овој правилник. Агенцијата може да побара и други 
дополнителни податоци. 

(2) Агенцијата, во соработка со други органи на др-
жавна управа, до крајот на ноември објавува збирен из-
вештај за движењата и изворите на зоонози, предизви-
кувачи на зоонозии и антимикробна отпорност во Ре-
публика Македонија. 

(3) При изготвувањето на збирниот извештај, Аген-
цијата треба да ги зема во предвид прописисте кои се 
однесуваат на: 

1) здравствената заштита на животните од видот го-
веда и свињи; 

2) службените контроли со кои се обезбедува вери-
фикација на усогласеноста со прописите за храна и 
храна за животни; и  

3) мрежа за епидемиолошки надзор на болестите 
кои се пријавуваат. 

 
Член 10 

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

 
     Бр. 11-1435/3 
3 јуни 2011 година                                 Директор, 
        Скопје                                     Дејан Рунтевски, с.р. 
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1995. 
Врз основа на член 71 став (6) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 157/2010 и 53/2011), директорот на Агенци-
јата за храна и ветеринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА МОНИТОРИНГ И 
КОНТРОЛА НА ПРИСУСТВОТО НА РЕЗИДУИ И 
КОНТАМИНЕНТИ ВО ЖИВИТЕ ЖИВОТНИ И ХРА-
НАТА ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, НАЧИНОТ НА 
ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИТЕ КОНТРОЛИ И ПО-
СТАПКИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛА НА 
РЕЗИДУИ И НЕДОЗВОЛЕНИ СУПСТАНЦИИ И МЕР-
КИТЕ КОИ СЕ ПРЕЗЕМААТ ВО СЛУЧАЈ НА СОМ-
НЕНИЕ И НА ПОЗИТИВЕН НАОД НА ПРИСУСТВО 
НА РЕЗИДУИ И НЕДОЗВОЛЕНИ СУПСТАНЦИИ (∗) 

 
ГЛАВА I 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на врше-
ње на мониторинг и контрола на присуството на рези-
дуи и контаминенти во живите животни и храната од 
животинско потекло, начинот на вршење на официјал-
ните контроли и постапките за мониторинг и контрола 
на резидуи и недозволени супстанции и мерките кои се 
преземаат во случај сомнение и на позитивен наод на 
присуство на резидуи и недозволени супстанции. 

 
Член 2 

Во овој правилник покрај изразите дефинирани во 
Законот за безбедност на храната, Законот за ветери-
нарно медицински препарати и Законот за ветеринарно 
здравство се употребуваат и изрази кои го имаат след-
ното значење: 

                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со ДИРЕКТИВА 
96/23/ЕЗ НА СОВЕТОТ од 29 април 1996 за мерки за следење на 
определени супстанции и резидуи од нив кај живи животни и 
производи од животинско потекло и за укинување на Директиви-
те 85/358/ЕЕЗ и 86/469/ЕЕЗ и Одлуките 89/187/ЕЕЗ и 91/664/ЕЕЗ, 
31996L0023 надопоплнета со: 
- Регулатива на Советот (ЕЗ) Бр. 806/2003 од 14 април 2003, 
- Регулативат (ЕЗ) Бр. 882/2004 на Европскиот Парламент и Сове-
тот од 29 Април 2004, 
-Директива на Советот 2006/104/ЕЗ од 20 ноември 2006 и 
- Регулатива (ЕЗ) бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и Сове-
тот од 18 јуни 2009; 
ДИРЕКТИВА 96/22/EЗ НА СОВЕТОТ од 29 април 1996 година за 
забрана на употребата на одредени супстанции кои имаат хормо-
нално или тиростатско дејство и на β-агонисти во сточарството и 
со која се укинуваат директивите 81/602/EEЗ, 88/146/EEЗ and 
88/299/EEЗ, 31996L0022 надопполнета со: 
 - Директива 2003/74/ЕЗ на Европскиот Парламент и Советот од 
22 септември 2003 и 
- Директива 2008/97/ЕЗ на Европскиот Парламент и Советот од 
19 ноември 2008; 
ОДЛУКА НА КОМИСИЈАТА од 23 февруари 1998 година за 
утврдување детални правила за официјално земање примероци со 
цел контрола на одредени супстанции и нивни резидуи кај живи 
животни и животински производи производи (Текст со ЕЕА важ-
ност) (98/179/EЗ), 31998D0179, и 
ОДЛУКА НА КОМИСИЈАТА од 27 октомври 1997 година со ко-
ја се утврдуваат нивоата и честотите на земање примероци пред-
видени со Директива 96/23/ЕЗ на Советот за следење на одредени 
супстанции и резидуи од нив во одредени животински производи 
(Текст со ЕЕА важност) (97/747/ЕЗ), 31997D0747. 

1) Одобрена лабораторија е лабораторија одобре-
на од Aгенцијата за храна и ветеринарство за испитува-
ње на официјални примероци со цел на откривање на 
содржина на резидуи;  

2) Збирна група на животни е група на животни 
од ист вид, на иста возраст одгледувани на исто одгле-
дувалиште, во исто време и под исти услови на одгле-
дување; 

3) Официјален примерок е примерок земен од 
официјален ветеринар, за целите на испитување на ре-
зидуите на супстанции дадени во Прилог 1 од овој пра-
вилник, повикувајќи се на видот, типот, количеството, 
методот на собирање и идентификaција на полот на 
животното, потеклото на животното или производ од 
животинско потекло; 

4) Бета-агонисти се бета аденоакцепторни агони-
сти. 

5) Фармски животни се домашни животни од ви-
дот говеда, свињи, овци и кози, домашни копитари, 
живина и зајаци, како и диви животни од овие видови и 
фармско одгледувани диви преживари; 

6) Терапевтски третман е апликација на одобрена 
супстанција на поединечно фармско животно за да се 
третира проблем со плодноста, по испитување од до-
ктор по ветеринарна мeдицина, вклучувајќи прекин на 
несакана гестација, и во случај на β-агонисти, за пот-
тикнување контракции кај крави при телење и за трет-
ман на респираторни проблеми, и за поттикнување 
контракции кај копитари кои се одгледуваат за други 
цели, а не за производство на месо; 

7) Зоотехнички третман е апликација: 
а) на било која супстанција одобрена со овој пра-

вилник кај поединечно фармско животно за синхрони-
зација на еструс и подготовка на донатори и реципиен-
ти за имплантација на ембрионите, откако животното 
ќе го испита ветеринарен лекар или, во согласност, под 
негова одговорност;  

б) во случај на животни од аквакултура апликација 
кај група приплодни животни за промена на полот, по 
ветеринарен преглед и под негова одговорност. 

8) Мониторинг е следење на резидуите и супстан-
ции во живи животни, нивните екскременти и телесни 
течности или во ткива, производи од животинско по-
текло, добиточна храна и вода за пиење; 

9) Таргет примерок е примерок кој е земен во сог-
ласност со стратегијата за земање примероци. 

 
ГЛАВА II 

Начин на вршење на мониторинг и контрола на 
присуство на резидуи и контаминенти во живи  

животни и храна од животинско потекло 
 

Член 3 
Агенцијата за храна и ветеринарство (во натамош-

ниот текст: Агенцијата) при вршење на мониторинг 
треба да: 

1) состави план за следење и откривање на резидуи 
за секоја календарска година, најдоцна до 31 март, во 
тековната година на начин утврден со член 4 од овој 
правилник за да може официјалниот ветеринар да вр-
ши инспекција; 
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2) ја координира активноста меѓу официјалните ве-
теринари одговорни за следење на резидуи; 

3) собира, обработува и анализира податоци кои се 
потребни за проценка на степенот за следење на рези-
дуите добиени од мерките предвидени од оваа глава и 
спроведување на планот во поедини подрачја; и 

4) испраќа известување до надлежната комисија на 
ЕУ, најдоцна до 31 март секоја година, за податоците и 
резултатите од точка 3) на овој член вклучувајќи ги и 
резултатите од други испитувања и проценки. 

 
Член 4 

(1) Со планот за следење и откривање на резидуи, 
(во натамошниот текст: план), се определуваат резидуи 
кои ќе се испитуваат според различните видови на жи-
вотни и производи од животинско потекло, дадени во 
Прилог II кој е составен дел од овој правилник. 

(2) Со планот од став (1) на овој член се определу-
ваат мерките за откривање на: 

1) групи на резидуи или супстанции во согласност 
со видот на животни, нивните екскрети и телесни теч-
ности, во животинските ткива и во производите како 
што се: месото, млекото, конзумни јајца и мед; и 

2) определени супстанции во водата за пиење и хра-
на за животните во местата каде тие се држат или одг-
ледуваат. 

(3) Стратегијата, обемот и фреквенцијата на земање 
примероци се дадени во Прилoзите III и IV кои се со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

(1) При изработка на планот се земаат во предвид 
податоците добиени од испитувањата на присуство на 
резидуи и недозволени супстанции во производите од 
животинско потекло од претходните години и пропи-
сите за безбедност на храната одобласта на резидуи. 

(2) Со планот се определуваат и мерките и начинот 
на земање на примероци од животни и производи од 
животинско потекло кои се од увоз. 

(3) Планот особено содржи: 
1) Начин на користење на супстанциите наведени 

во Прилог I кој е составен дел на овој правилник; 
2) Начин на спроведување на контрола на теренот; 
3) Листа на овластени лаборатории за испитување 

на примероците; 
4) Максимум дозволено ниво на резидуи, Листа на 

супстанции што треба да бидат откриени, методи на 
анализа, стандарди за интерпретација на резултатите во 
однос на сусптанциите од Прилог I од овој правилник; 

5) Број на официјални примероци кои треба да се 
земат во однос на бројот на заклани животни поеди-
нечно за секој вид во минатата година, а во согласност 
со обемот и фрекфенцијата на земање на примероци во 
Прилог IV од овој правилник; 

6) Начин на земање на официјалните примероци; и 
7) Мерки кои овластеното лице може да ги преземе 

во случај на утврдување на присуство на резидуи. 
 

Член 6 
Официјалниот ветеринар за спроведување на пла-

нот до Агенцијата, доставува извештај еднаш месечно. 

Член 7 
Сопствениците или одговорните лица во објектите 

за колење, обработка и преработка на производи од 
животинско потекло на примарните производи од жи-
вотинско потекло, треба да го превземат следното: 

1) во производството да ги користат само оние жи-
вотни за кои нивниот производител може да гарантира 
дека за време од последното лекување до ставање во 
промет на ткивата или производите кој потекнуваат од 
лекувани животни, поминало време пропишано во 
упатството за употреба на ветеринарно медицинскиот 
препарат (каренца); 

2) животните и/или производите од животинско по-
текло да не содржат резидуи над максимално дозволе-
ното ниво на резидуи од недозволени супстанции или 
препарати. 

 
Член 8 

(1) Докторот по ветеринарна медицина кој го врши 
лекувањето на животните, може да врши и надгледува-
ње на условите за одгледување и на видот на третманот 
со резидуите дадени во Прилог I на овој правилник. 

(2) Докторот по ветеринарна медицина води еви-
денција за начинот на лекувањето, за видот на лекот 
што е применет, датумот на третманот, за начинот на 
кој се применува лекот, обележување на лекуваните 
животни и времетраењето на каренцата. 

(3) Сопственикот на животните може да дава вете-
ринарни лекови само под контрола на докторот по ве-
теринарна медицина, при што треба да го почитува 
упатството од производителот на лековите и времетра-
ењето на каренцата и да води евиденција, а ветеринар-
ните рецепти да ги чува најмалку пет години од издава-
њето. 

(4) За случаите од ставовите (2) и (3) на овој член 
сопственикот и докторот по ветеринарна медицина го 
известуваат официјалниот ветеринар. 

 
ГЛАВА III 

НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРО-
ЛИ ПОСТАПКИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТОРЛА 
НА РЕЗИДУИ И НЕДОЗВОЛЕНИ СУПСТАНЦИИ 

 
ПОГЛАВЈЕ I 

ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ 
 

Член 9 
(1) Покрај контролата која официјалните ветерина-

ри ја спроведуваат согласно планот, заради зголемен 
ризик по здравјето на луѓето и животните може да 
спроведат и повремени контроли и тоа: 

1) во текот на производството на супстанциите кои 
се составен дел на група А од Прилог I на овој правил-
ник, и начинот на нивното држење, складирање, транс-
порт, дистрибуција и продажба; 

2) во било која фаза на производството на добиточ-
ната храна, места на складирање и дистрибутивен ла-
нец на храна за животни и 

3) целиот производствен ланец на животни и суро-
вини од животинско потекло. 

(2) Повремените контроли од став (1) на овој член 
се спроведуваат и за откривање на недозволени суп-
станции или препарати кои се употребуваат со цел на 
гоење или недозволено лекување на животните. 
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(3) Доколку постои сомневање за прекршок по од-
нос на примена на дозволените нивоа на резидуи и не-
дозволени супстанции, и во случај на позитивен резул-
тат од која било од проверките од став (1) од овој член, 
се применуваат одредбите на членовите 16, 17, 18 и 21 
од овој правилник. Контролите кои се спроведуваат во 
кланици или при првата продажба на водни животни и 
производи од риба можат да бидат редуцирани поради 
фактот дека одгледувалиштата од каде потекнуваат 
или од каде се испраќаат претставува дел од мрежата 
за епидемиолошко следење или од системот за следење 
на квалитетот како што е наведено во член 7 став (2) 
точка 1) од овој правилник. 

 
Член 10 

(1) Контролата од член 9 на овој правилник се спро-
ведува без претходно известување. 

(2) Сопственикот и лицето кое е одговорно за жи-
вотните наменети за колење треба да обезбеди објекти 
за инспекциски преглед пред колење на животното и да 
му ја овозможат потребната помош на официјалниот 
ветеринар при прегледот. 

 
Член 11 

Официјалниот ветеринар треба: 
1) во случај на сомневање на недозволено лекување 

кај животните да го испраша сопственикот, лицето кое 
е одговорно и докторот по ветеринарна медицина одго-
ворен за лекување на животните и да побара да му ја 
обезбедат потребната документација од членот 8 ставо-
ви (2) и (3) од овој правилник. 

2) во случај на недозволено лекување или употреба 
на недозволени супстанции или препарати или каде 
има сомневање за нивна употреба или нивно испитува-
ње, треба да се изврши: 

а) контрола за потеклото и местото од каде доаѓаат 
животните, со методата на случаен примерок; 

б) контрола на храната за животни и водата за пие-
ње што ја користеле животните, 

в) контрола на водата во која се одгледувани аква-
културни животни; 

г) контрола предвидена со членот 9 став (1) точка 1) 
од овој правилник; и 

д) други котроли, со цел да се открие потеклото на 
недозволените супстанции и препарати. 

3) доколку утврди присуство на резидуи над макси-
мално дозволено ниво, да направи потребен број на 
контроли и да преземе мерки во согласност со одред-
бите од Поглавје III од оваа Глава. 

 
Член 12 

(1) Испитувањето на присуство на резидуи или гру-
па на резидуи се врши во референтна лабораторија сог-
ласно член 11 од Закон за ветеринарно здравство (1), 
при што резидуите или групата на резидуи не треба да 
се достават до повеќе од една референтна лабораторија. 

(2) Лабораторијата од став (1) на овој член врши: 
1) координирање на работата со другите ветеринар-

ни лаборатории одговорни за анализирање на резидуи-
те, особено координирање на стандардите и методите 
за вршење на анализи за секоја резидуа или група на 
резидуи; 

2) помагање на Агенцијата при организирање на 
планот за следење на резидуи; 

3) периодично организирање на компаративни те-
стови за секоја резидуа или група на резидуи кои им се 
доставени; 

4) гарантирање дека ветеринарните лаборатории ги 
почитуваат утврдените нивоа; 

5) ширење на информациите доставени од други ре-
ферентни лаборатории; 

6) гарантирање дека нивниот персонал е во мож-
ност да учествува во идни курсеви за обука организи-
рани од Комисијата или од референтните лаборатории 
на Комисијата. 

 
Член 13 

(1) Официјалните примероци се земаат во соглас-
ност со Прилог III и IV од овој правилник со цел да би-
дат испитани во ветеринарна лабораторија одобрена 
согласно член 12 од Законот за ветеринарно здравство 
( ).Начинот на земање на официјални примероци и ру-
тинските и референтните методи кои треба да се при-
менат за анализа на официјални примероци се дадени 
во Прилог V кој е составен дел на овој правилник. 

(2) За супстанциите од Прилог I група А од овој 
правилник, сите позитивни наоди евидентирани со 
примена на рутински метод наместо со референтен ме-
тод треба да бидат потврдени од ветеринарната лабора-
торија која користи референтен метод. За сите супстан-
ции, испитувани врз база на контрадикторна анализа, 
резултатите треба да бидат потврдени од референтна 
лабораторија. 

(3) При испитување на официјалнен примерок кој 
покажува третман кој не е во соогласност со прописите 
од областа на ветеринарно здравство и безбедност на 
храна се применуваат одредбите на членовите 16, 17, 
18 и 21 од овој правилник. Доколку испитувањето по-
каже присуство на резидуи на дозволени супстанции 
или контаминенти кои ги надминуваат дозволените ни-
воа, се применуваат одредбите на членовите 18 и 21 од 
овој правилник. 

(4) Доколку испитувањето од став (3) на овој член 
се спроведува на животни или производи од животин-
ско потекло од трета земја, надлежниот орган на трета-
та земја од која потекнуваат треба да обезбеди дека 
мерките кои се применуваат во третата земја се најмал-
ку еквивалентни на оние од членовите 16 став (2), 17, 
18 и 21 од овој правилник во однос на одгледувалиште-
то или објектот од кој потекнуваат или од која се ис-
пратени. 

 
ПОГЛАВЈЕ II 

КОНТРОЛА ПРИ УВОЗ 
 

Член 14 
(1) Увозот на животни и производи од животинско 

потекло се врши само од трети земји кои се наоѓаат на 
листата на земји кои се одобрени за увоз на животни и 
производи од животни во Република Македонија. 

(2) Земјите од став (1) на овој член треба да ги ис-
полнат најмалку гаранциите за мониторинг на групи на 
недозволени супстанции дадени во Прилог 1 на овој 
правилник. 
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Член 15 
(1) Кога ќе се утврди дека кај увезените животни во 

нивното лекување се користени недозволени супстан-
ции и/или препарати, или присуство на недозволени 
препарати или супстанции во една серија или во дел од 
серијата во увезените производи од животинско потек-
ло, а кои потекнуваат од ист извозен објект, официјал-
ниот ветеринар треба: 

1) да ја информира Агенцијата за видот и намената 
на призводот; 

2) дополнително да земе примероци од секоја група 
на животни или серија на производите од животинско 
потекло, кои се од исто место, односно објект; 

3) идните пет пратки кои се од исто потекло при-
времено да ги заплени и да ги задржи до добивање на 
резултатот од спроведената анализа за оценка на ис-
правноста и 

4) да го задолжи увозникот на предметната пратка 
да ја врати пратката во земјата на потекло или нештет-
но да ја уништи на негов трошок и под контрола на 
официјален ветеринар, кога од земените мостри се 
утврди присуство на недозволени супстанции или про-
изводи. 

(2) За резултатите од додатното испитување, офи-
цијалниот ветеринар треба да ја известува Агенцијата, 
која врз основа на тие информации ќе преземе други 
потребни мерки за утврдување на причините за присус-
тво и потекло на резидуи над дозволеното ниво. 

 
ПОГЛАВЈЕ III 

МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ ВО СЛУЧАЈ 
НА НЕДОЗВОЛЕНО ПОСТАПУВАЊЕ 

 
Член 16 

Доколку со анализата на проиводи од животинско 
потекло се утврди присуство на резидуи официјалниот 
ветеринар согласно член 15 од Законот за ветеринарно 
здравство( *2) треба: 

1) во најкус можен рок до Агенцијата да ги достави 
сите информации за утврдување на потеклото на жи-
вотните, односно одгледувалиштета од каде потекнува-
ат или доаѓаат животните и сите податоци за методите 
и резултатите од анализата и 

2) да превземе: 
а) истрага во одгледувалиштето од каде животното 

потекнува или местото од каде доаѓа животното, за да 
се утврди причината за присуство на резидуите во не-
дозволени количини; 

б) истрага за потеклото на супстанциите или препа-
ратите во случај на недозволено лекување во зависност 
од: производство, ракување, складирање, транспорт, 
дистрибуција или продажба, во зависност од утврдена-
та состојба; 

в) секакво дополнително испитување кое се смета 
за потребно и 

г) мерки дека животните од кои се земени примеро-
ците јасно и видливо се обележуваат и евидентирани, 
при што животните не треба да го напуштат одгледува-
лиштето или местото на држење се додека не се доби-
јат резултатите од испитувањето. 

Член 17 
Кога ќе се утврди недозволено лекување, официјал-

ниот ветеринар животните веднаш ги става под служ-
бена контрола и спроведува контрола согласно член 11 
точка 2) од овој правилник. Тој исто така треба да га-
рантира дека предметните животни имаат официјална 
ознака или идентификација и дека веднаш е земен офи-
цијален примерок од статистички репрезентативен 
примерок врз основа на интернационално призната на-
учна база. 

 
Член 18 

(1) Доколку се докаже присуството на резидуи од 
дозволени супстанции или препарати кои го надмину-
ваат максимално дозволеното ниво на резидуи, Аген-
цијата врши испитување на одгледувалиштето од каде 
потекнуваат или од каде се испратени со цел да воста-
нови зошто нивото е надминато. Во согласност со ре-
зултатите од испитувањето, Агенцијата ги презема по-
требните мерки за заштита на јавното здравство соглас-
но прописите за ветеринарното здравство кои може да 
вклучат забрана на животните да го напуштат одгледу-
валиштето или забрана на производите да го напуштат 
одгледувалиштето или објектот за определен период. 

(2) Во случај на повторен наод на присуството на 
резидуи од дозволени супстанции или препарати кои 
го надминуваат максимално дозволеното ниво на рези-
дуи при ставање во промет на животни од страна на 
еден производител или при ставање во промет на про-
изводи од страна на еден производител или од објект за 
обработка, треба да се вршат интензивни проверки на 
животните и производите од тоа одгледувалиште и/или 
објект од страна на официјалниот ветеринар во период 
од најмалку шест месеци, а производите или труповите 
се конфискуваат сé до добивање на резултатите од ана-
лизите на примероците. 

(3) Во случај кога повторените резултати од испи-
тувањето на резидуите, кај одредени супстанции се во 
недозволени количини, официјалниот ветеринар врз 
основа на сопствена проценка дополнително зема при-
мероци од животните во местото на одгледувањето, а 
ако се во прашање производи од животинско потекло 
во производните објекти и тоа во период од најмалку 
шест месеци. 

 
Член 19 

Во случај на наод за забранети супстанции или пре-
парати, од Прилог I група А и група Б 1 и Б 2, од овој 
правилник, кај лица кои не се овластени за нивно посе-
дување истите треба да се стават под службен надзор 
на официјалниот ветеринар се додека не се преземат 
соодветните мерки. 

 
Член 20 

(1) За време на периодот во кој животните се ставе-
ни под службена контрола согласно член 17 од овој 
правилник, животните од одгледувалиштето не смеат 
да го напуштаат одгледувалиштето од кое потекнуваат 
или да бидат предадени на кое било друго лице во 
отсуство на официјална контрола. Официјалниот вете-
ринар ќе ги преземе потребните безбедносни мерки во 
согласност со природата на идентификуваната супстан-
ција или супстанции. 
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(2) По земањето примерок во согласност со член 17 
од овој правилник, доколку се покаже дека постои не-
легален третман, животното или животните кај кои ќе 
се најде позитивен наод веднаш се колат на самото ме-
сто или веднаш се доставуват до назначената кланица 
или до стовариштето за отпаден материјал придружени 
со официјален ветеринарен сертификат со кој се потвр-
дува дека треба да бидат заклани таму. Труповите од 
животните кои се колат на ваков начин нештетно се от-
странуваат. На трошок на сопственикот, се земаат при-
мероци од сите животни кои се наоѓаат на одгледува-
лиштето кај кои се врши проверка и за кои постои сом-
невање. 

(3) Доколку половина или повеќе од примероците 
земени од репрезентативен број на животни во соглас-
ност со член 17 од овој правилник се позитивни, сопс-
твеникот може да избере помеѓу две варијанти: прове-
рување на сите животни присутни на одгледувалиште-
то за кои постои сомневање или убивање на овие жи-
вотни. 

(4) Во период од најмалку 12 месеци, одгледували-
штето кое му припаѓа на истиот сопственик ќе биде 
подложено на построги проверки за пронаоѓање на 
предметните резидуи. Доколку постои организиран си-
стем за самостојно следење, сопственикот не го приме-
нува за време на тој пероид. 

(5) Доколку постои сомневање за прекршок по од-
нос на примена на максимално дозволените нивоа на 
резидуи и недозволени супстанции, одгледувалиштата 
или објектите кои ги снабдуваат одгледувалиштата кај 
кои е пронајдено присуство на резидуии и недозволени 
супстанции подлежат на додатни проверки покрај 
утврдените во член 9 став (1) од овој правилник за да 
се открие потеклото на предметната супстанција. Исто-
то се однесува за сите одгледувалишта и објекти кои се 
во склоп на ланецот за снабдување со животни и храна 
за животни, како и одгледувалиштето од каде потекну-
ват или од каде се испраќаат. 

 
Член 21 

(1) Согласно член 71 од Законот за безбедност на 
храната трошоците од испитувањата и проверките од 
член 14 ги сноси сопственикот или лицето кое е одго-
ворно за животните. Доколку со испитувањето се оправ-
да сомневањето, трошоците од извршените анализи сог-
ласно членовите 15 и 16 од овој правилник ги сноси 
сопственикот или лицето кое е одговорно за животните. 

(2) Без оглед на прекршочните или административ-
ни казни, трошоците за уништување на животните кои 
покажале позитивен резултат или животните кои се 
смета дека се позитивни во согласност со член 20 од 
овој правилник ги сноси сопственикот на животните 
без надоместок или компензација. 

 
Член 22 

Официјалниот ветеринар во кланицата треба: 
1) Ако се сомнева или има доказ дека животните 

кои се донесени на колење биле објект на недозволено 
лекување или им биле внeсени недозволени супстан-
ции или препарати: 

а) да обезбеди животните да бидат заклани одвоено 
од другата група на животни и 

б) веднаш да пристапи на земање на примероци за 
откривање на бараните резидуи и докажување на при-
суство на недозволени супстанции и 

в) доколку се добијат позитивни резултати, месото 
и внатрешните органи да ги испрати до објект за прера-
ботка во кој ќе бидат нештетно отстранети, без надоме-
сток или компензација. 

2) Ако се сомнева или има доказ дека до времето на 
колење на животните не изминала дозволената карен-
ца, треба: 

а) колењето да го одложи за најмалку онолку денови 
колку е пропишано во упатството на производителот на 
одoбрените супстанции, а за супстанции/ препарати кои 
содржат бета-агонисти, периодот на каренца треба да 
трае најмалку 28 дена од последното лекување; 

б) во случаи кога колењето не може да се одложи 
(принудно колење), животните да се заколат пред исте-
кот на одредената каренца. Во тој случај месото и вна-
трешните органи се задржуваат до добивање на резул-
татите од анализата. 

3) За месото и внатрешните органи кои содржат ре-
зидуи што не гo надминуваат максимално дозволенoто 
ниво, да одобри без ограничување нивна употреба за 
исхрана на луѓето. 

4) Месото и внатрешните органи кои содржат рези-
дуи што го надминуваат максимално дозволеното ниво 
да ги прогласи како неупотребливи за исхрана на луѓето. 

 
ГЛАВА IV 

МЕРКИ КОИ СЕ ПРЕВЗЕМААТ ВО СЛУЧАЈ НА СОМ-
НЕНИЕ И НА ПОЗИТИВЕН НАОД НА ОДРЕДЕНИ 
СУПСТАНЦИИ КОИ ИМААТ ХОРМОНСКО ИЛИ 
ТИРЕОСТАТСКО ДЕЈСТВО И БЕТА АГОНИСТИ 

 
Член 23 

Во промет не може да се стават тиростатски суп-
станции, стилбени, деривати на стиблени, нивни соли и 
естри, естрадиол 17 β и негови естри како деривати и 
бета агонисти, со отстапки, кај животни чие месо и 
производи се наменети за човечка исхрана за цели раз-
лични од оние утврдени во член 25 точка 3) од овој 
правилник. 

 
Член 24 

Тиростатски супстанции, стилбени, деривати на 
стиблени, нивни соли и естри, естрадиол 17 β и негови 
естри како деривати и бета агонисти неможе, и време-
но неможе супстанциите кои имаат естрогено (рaзалич-
ни од естардиол 17 β и естри на негови деривати) ан-
дрогено или гастогено дејство да: 

1) бидат аплицирани, на било кој начин, кај фарм-
ски животни или животни од аквакултура; 

2) се чуваат, освен под официјална контрола, жи-
вотни од точка 1) од овој член на одгледувалиште и 
ставање во промет или колење за исхрана на луѓето на 
фармски животни кои ги содржат супстанциите наве-
дени во овој член или во кои е утврдено присуство на 
такви супстанции, сем доколку може да се докаже дека 
животните за кои станува збор биле третирани соглас-
но членовите 25 и 27 од овој правилник; 

3) да се стават во промет животни од аквакултура 
кај кои се аплицирале супстанциите наведени во точка 
1) од овој став и нивни преработени производи, за чо-
вечка исхрана; 
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4) да се стават во промет месо од животни наведени 
во точка 2) од овој став и 

5) да се врши преработка на месо од точка 4) од 
овој став. 

 
Член 25 

(1) По исклучок на одредбите од членовите 23 и 24 
на овој правилник може да се врши апликација кај 
фармски животни, за терапевтски цели, на β-естрадиол 
17, тестостерон и прогестерон и деривати кои веднаш 
по апсорбцијата се хидролизираат на самото место. Ве-
теринарните медицински препатати кои се користат за 
терапевтски третман треба да бидат во согласност со 
условите за ставање во промет на пазарот утврдени во 
прописите за ветеринарно медицинските препарати, а 
нивната апликација треба да ја врши доктор по ветери-
нарна медицина, со инекција, или, за лекување нефунц-
кионалност на јајници, во форма на вагинални спирали, 
но не преку импланти, кај фармски животни кои се јас-
но идентификувани. Доктор по ветеринарна медицина 
треба да го евидентира третманот на идентификувани-
те животни кој може да е дел од евиденцијата утврдена 
во други прописи за ветеринарно здравство, со најмал-
ку следниве детали: 

1) вид на третман, 
2) вид на одобрени производи, 
3) датум на третман, 
4) идентитет на лекуваните животни. 
(2) Евиденцијата од став (1) на овој член треба да се 

стави на располагање на официјалниот ветеринар по 
негово барање; 

(3) Апликација за терапевтски цели на одобрени ве-
теринарни медицински препарати кои содржат: 

1) алил тренбонол, со орална апликација, или β-аго-
нисти кај копитари, под услов да се користат во соглас-
ност со упатството на производителот, и 

2) β-агонисти, во форма на инекција за поттикнува-
ње контракции кај крави при телење треба да ја врши 
доктор по ветеринарна медицина или, во случај на ве-
теринарните медицински препарати од став (3) точка 
1), да се аплицираат под негова директна одговорност; 

(4) Надлежниот доктор по ветеринарна медицина 
треба да го евидентира третманот, вклучувајќи ги нај-
малку деталите од од став (1) од овој член. 

(5) Сопствениците неможе да чуваат ветеринарни 
медицински препарати кои содржат β-агонисти, кои 
може да се користат за поттикнување контракции. 

(6) Безоглед, на начинот на апликација од став (3) 
точка 2) на овој член не може да се врши терапевтски 
третман на животни наменети за приплод и приплодни 
животни кои не се употребуваат повеќе за приплод. 

 
Член 26 

(1) Без оглед на член 24 точка 1) од овој правилник 
и без оглед на ограничувањето за ставање во промет од 
член 23 од овој правилник, кај фармски животни може 
да се аплицираат, ветеринарни медицински препарати 
со естрогено (различно од естрадиол 17 β и деривати 
на неговите естри), андрогено или гестагено дејство 
кои се одобрени во согласност со прописите за ветери-
нарно медицински препарати за целите на зоотехнички 
третман. Овие ветеринарни медицински препарати тре-

ба да ги аплицира докторот по ветеринарна медицина 
кај јасно идентификувани животни; надлежниот доктор 
по ветеринарна медицина треба да го евидентира трет-
манот во согласност со член 25 точка 1) од овој пра-
вилник. 

(2) Дозволено е да се врши синхронизација на еструс 
и подготовка на донатори и реципиенти за имплантација 
на ембрионите, кои не ги врши директно доктор по вете-
ринарна медицина, но под негова одговорност. 

(3) Во однос на животни од аквакултура, младите 
риби може да се лекуваат во првите три месеца за це-
лите на промена на полот со ветеринарни медицински 
препарати кои имаат андрогено дејство и се одобрени 
во согласност со прописите за ветеринарно медицин-
ски препарати. 

(4) За случаите од ставовите (1), (2) и (3) од овој 
член, докторот по ветеринарна медицина издава рецепт 
за еднократна употреба, со кој се специфицира третма-
нот за кој станува збор и количината на потребниот пре-
парат, и води евиденција за препишаните препарати. 

(5) Зоотехнички третман на животни наменети за 
приплод, вклучувајќи го и периодот на товење за прип-
лодни животни кои не се употребуваат повеќе за прип-
лод не може да се врши. 

 
Член 27 

(1) Хормонските производи и β-агонистите чија ап-
ликација кај фармски животни е одобрена во соглас-
ност со членовите 25 и 26 од овој правилник треба да 
ги исполнуваат условите утврдени со прописите од об-
ласта на ветеринарно медицински препарати. 

(2) По исклучок на став (1) од овој член не се одо-
брува апликација на: 

1) хормонски препарати: 
а) кои се депонираат во ткива и органи; 
б) со каренца подолга од 15 дена по третманот; 
в) чиј начин на употреба не е познат и/или за кои не 

постојат реагенси или опрема за примена во аналитич-
ки техники за откривање присуство на резидуи во ко-
личина поголема од дозволените граници; 

2) ветеринарни медицински препарати кои содржат 
β-агонисти и чија каренца е подолга од 28 дена по трет-
манот. 

 
Член 28 

(1) Во случај на трговија може да се стават во про-
мет животни за расплод и животни за расплод кои се 
на крај од нивниот репродуктивен живот кои биле под-
ложени на третман од утврден во членовите 25 и 26 од 
овој правилник при што месото од таквите животни се 
означува со дополнителна ознака доколку условите од 
член 25 и 26 од овој правилник се исполнети и период 
на каренца наведен во одобрувањето на препаратот е 
запазен. 

(2) Во случај на трговија со коњи кои имаат висока 
вредност, како тркачки коњи, коњи за натпревар, коњи 
од циркус, пастуви или коњи за изложби вклучувајќи 
регистрирани equidae на кои што им се аплицирале ве-
тринарно медицински препарати кои содржат алил тре-
болон или бета агонисти за целите наведени во член 25 
од овој правилник, ќе може да се изврши трговијата и 
пред завршување на карентниот период доколку се 
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обезбеди дека пропишаните услови за аплицирање се 
исполнети и видот и датумот на третманот се внесени 
во сертификатот или пасошот што го придружуваат 
животното. 

(3) Месо или производи од животни кај кои се ап-
лицирале супстанции со естрогено, андрогено или ге-
стагено дејство или β-агонисти во согласност со одред-
бите за апликација на лекови од овој правилник, не мо-
же да се стават во промет за човечка исхрана, освен ако 
животните за кои станува збор се лекувани со ветери-
нарни медицински препарати кои ги исполнуваат усло-
вите од член 30 на овој правилник и сè додека се почи-
тувал периодот на каренца пред да се колат животните. 

 
Член 29 

(1) Во моментот на увоз, производство, складира-
ње, дистрибуција, продажба и употреба на супстанции-
те од членовите 23 и 24 од овој правилник, со нив може 
да ракуваат единствено лица овластени согласно со 
прописите за ветеринарно медицински препарати; 

(2) Покрај проверките со кои се регулира ставање 
во промет на различните препарати за кои станува 
збор, официјалните проверки утврдени во прописите за 
контрола на резидуи ги вршат официјалните ветерина-
ри, со цел да го утврдат следново: 

1) присуство на супстанции или препарати кои не 
се дозволени согласно со членовите 23 и 24 од овој 
правилник, наменети за апликација кај животни за це-
лите на товење; 

2) незаконско лекување на животни; 
3) непочитување на каренците утврдени во член 27 

од овој правилник; 
4) непочитување на ограничувањата за употреба на 

одредени супстанции или препарати утврдени во чле-
новите 25 и 26 од овој правилник; 

(3) Тестовите за присуство на: 
1) супстанциите од став (1) од овој член кај живот-

ни, во вода за пиење за животни и на сите места каде 
што се одгледуваат или чуваат животни; 

2) резидуи на горенаведените супстанции кај живи 
животни, во нивниот измет и телесни течности и во 
животински ткива и производи се вршат во согласност 
со овој правилник; 

(4) Кога проверките од ставовите (2) и (3) од овој 
член ќе покажат: 

1) присуство на супстанции или препарати чија 
употреба или чување се забранети, или присуство на 
резидуи од супстанции чија апликација се смета за не-
законска, овие супстанции се конфискуваат, а сите жи-
вотни кои биле под таков третман или месото од нив се 
ставаат под официјален надзор сè додека не се приме-
нат потребните мерки; 

2) непочитување на условите од став (2) точки 1) и 
2) од овој член, официјалниот ветеринар ќе преземе со-
одветни мерки во зависност од тежината на прекршо-
кот, согласно Законот за безбедност на храна. 

 
Член 30 

(1) Операторите кои купуваат или произведуваат 
супстанции со тиростатско, естрогено, андрогено или 
гестагено дејство и β-агонисти, операторите кои се 
одобрени да ставаат во промет такви супстанции и опе-

раторите кои купуваат или произведуваат фармацев-
тски и ветеринарни медицински препарати од такви 
супстанции треба покрај обврските за водење евиден-
ција согласно одредбите од членовите 33, 39 и 45 од 
Законот за ветеринарно медицински препарати, да во-
дат и евиденција со детали, во хронолошки ред, за про-
изведените или купените количини, продадените коли-
чини или количините употребени за производство на 
фармацевтски и ветеринарни медицински препарати, и 
имињата на лицата на кои им се продадени такви коли-
чини или од кои ги купиле истите. 

(2) Информациите од став (1) на овој член треба да 
бидат достапни на официјалниот ветеринар по негово 
барање и во печатена форма или електронска форма. 

 
Член 31 

(1) Увоз на фармски животни или животни од аква-
култура или нивно месо или производи од Трети земји 
чие законодавство одобрува ставање во промет и апли-
кација на стилбени, деривативи на стилбени, нивни со-
ли и естри, или на тиростатски супстанции за аплика-
ција кај животни од сите видови не треба да се врши. 

(2) Увоз од трети земји од став (1) од овој член не 
треба да се врши на: 

1) фармски животни или животни од аквакултура: 
а) кај кои се аплицирани препарати или супстанции 

од член 23 на овој правилник на било кој начин; 
б) кај кои се аплицирани препарати или супстанции 

од член 23 од овој правилник, освен ако тие супстан-
ции или препарати се аплицирани во согласност со 
одредбите и условите утврдни во членовите 25, 26 и 28 
од овој правилник и ако се почитувани каренците во 
меѓународните препораки; 

2) месо или производи добиени од животни чиј увоз 
е забранет согласно со точка 1) од овој став. 

(3) Увоз на животни наменети за приплод, приплод-
ни животни кои веќе не се користат за приплод, или 
нивно месо од трети земји може да се врши доколку 
истите обезбедат гаранции кои во најмала мера се ед-
накви на оние утврдени во овој правилник. 

 
ГЛАВА VII 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 32 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на врше-
ње на ветеринарен преглед и контрола и начин на воде-
ње на евиденција за резидуи и определени супстанции 
во суровини, живи животни и производи од животин-
ско потекло („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 8/02). 

 
Член 33 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 
септември 2011 година. 

 
    Бр. 11-1450/4 
3 јуни 2011 година                                 Директор, 

   Скопје                                    Дејан Рунтевски, с.р. 
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
1996. 

Врз основа на член 75 став 3 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ НА ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ, ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА, ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, 
ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ, ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА, ТРГОВЦИТЕ 

ПОЕДИНЦИ И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА 
                                     

Член 1 
Со  ова упатство се пропишува содржината на правилникот за заштита од пожари и експлозии на држав-

ните органи, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јав-
ните установи, трговските друштва, трговците поединци и други правни лица (во натамошниот текст–прав-
ното лице). 

 
Член 2 

Правилникот за заштита од пожари и експлозии од член 1 на ова упатство содржи: 
1. Организационата, функционалната и просторната поставеност на правното лице што го донесува правил-

никот; 
2. Мерките за заштита од пожари и експлозии со кои ќе се отстранува, односно намалува опасноста од по-

жари и експлозии, согласно со условите на функционирањето на правното лице; 
3. Начинот на запознавање на вработените во правното лице  со опасностите од пожари и експлозии, сврза-

но со соодветно работно место при стапувањето на работа и при распоредувањето од едно на друго работно 
место; 

4. Начинот на обучување на вработените во правното лице за учество во гасење на пожари, ракување со 
уредите, техничката опрема и средствата за гасење на пожари на правното лице; 

5. Распоредот и времето на испитување на уредите, техничката опрема и средствата за гасење на пожари на 
правното лице. 

 
Член 3 

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
Бр. 01-520/16                                      Директор на Дирекцијата 

3 јуни 2011 година                                    за заштита и спасување, 
    Скопје                                                    Шабан Салиу, с.р. 
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