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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2086. 

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, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижни 
ствари кои се наоѓаат на ул. “7- ми Септември” бр.66, 
КО Кавадарци 2, КП бр.13029 и тоа: 

- број на зграда 1, влез 1, кат- К2, стан бр.6, намена 
СТ - стан, внатрешна површина од 40 м²; 

- број на зграда 1, влез 1, кат- К2, стан бр.6, намена 
ПП - помошен простор, внатрешна површина 3 м² и  

- број на зграда 1, влез 1, кат- ПО, стан бр.6, намена 
П- подрум, внатрешна површина од 4 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. 42-2931/1 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2087. 
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, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 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 зграда која се наоѓа во КО Чаир, КП 190, викано 
место /улица Босна и Херцеговина во Скопје и тоа : 

 број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-
2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда В1-2, внатрешна површина 1137 м2, 

број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-
2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ПП, внатрешна површина 135 м2, 

број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-
2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда Х, внатрешна површина 1086 м2, 

број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-
2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ХС, внатрешна површина 69 м2, 

број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-
2, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда В1-2, внатрешна површина 1277 м2, 

број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-
2, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ПП, внатрешна површина 14 м2, 

број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-
2, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда Х, внатрешна површина 629 м2, 

број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-
2, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ХС, внатрешна површина 69 м2, 

број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-
2, влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда В1-2, внатрешна површина 1277 м2, 

број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-
2, влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ПП, внатрешна површина 14 м2, 

број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-
2, влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда Х, внатрешна површина 683 м2, 

број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-
2, влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ХС, внатрешна површина 69 м2, 

број на зграда2, намена на зграда и друг објект Д3-
9, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда П, внатрешна површина 170 м2, 

број на зграда 2, намена на зграда и друг објект Д3-
9, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда Т, внатрешна површина 869 м2, 

број на зграда 2, намена на зграда и друг објект Д3-
9, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ТР, внатрешна површина 217 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. 42-2952/1 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2088. 
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, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 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 - земјиште кое се наоѓа на КО Чаир, во викано 
место /улица Босна и Херцеговина во Скопје и тоа:  

- на КП 190,  култура ГИЗ , површина 8896 м2, 
- на КП 190,  култура земјиште под зграда/објект 1, 

површина 2689 м2, 
- на КП 190,  култура земјиште под зграда/објект 2, 

површина 889 м2, 
- на КП 1171, култура ГИЗ, површина 2011 м2, 
- на КП 1171, култура земјиште под зграда/објект 1, 

површина 412 м2,  
 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. 42-2952/2 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2089. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

АЕРОДРОМ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на 

трајно користење без надомест на Општина Аеродром. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Аеродром со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/1 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2090. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“бр.8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 
27/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

АРАЧИНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Арачи-
ново. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Арачиново со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
 

Бр. 42-2977/2 Заменик на претседателот  
23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2091. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА ОПШТИНА БЕРОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Берово. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Берово со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/3 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2092. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува користе-
њето на движните ствари – книги од програмата на Владата 
на Република Македонија за преведување на 500 стручни, 
научни книги и учебници од кои се учи на најреномирани-
те универзитети во САД и Европската унија, и тоа: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Општина Битола 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Битола со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/4 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2093. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

БОГДАНЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
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Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Бог-
данци. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Богданци со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/5 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2094. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА ОПШТИНА БОГОВИЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Општина Бого-
виње 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Боговиње со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
 

Бр. 42-2977/6 Заменик на претседателот  
23 април 2014 година на Владата на Република 

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

__________ 
2095. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“,  
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 23.4.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА ОПШТИНА БОСИЛОВО 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Боси-
лово. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Босилово со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
 

Бр. 42-2977/7 Заменик на претседателот  
23 април 2014 година на Владата на Република 

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

__________ 
2096. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“,  бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Брве-
ница. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Брвеница со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука 

 
Член 4 

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

 
 

Бр. 42-2977/8 Заменик на претседателот  
23 април 2014 година на Владата на Република 

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

__________ 

2097. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“,  бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА ОПШТИНА БУТЕЛ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Бутел. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Бутел со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-2977/9 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2098. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“,  бр. 

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

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

ницата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-

тењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европската 

унија, и тоа: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Валан-
дово. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Валандово со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/10 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2099. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“,  
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 23.4.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Васи-
лево. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Василево со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/11 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2100. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“,  бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Вев-
чани. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Вевчани со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
 

Бр. 42-2977/12 Заменик на претседателот  
23 април 2014 година на Владата на Република 

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

__________ 
2101. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“,  бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Велес. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Велес со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-2977/13 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2102. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“,  бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 

унија, и тоа: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Виница. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Виница со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
  

Бр. 42-2977/14 Заменик на претседателот  
23 април 2014 година на Владата на Република 

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

__________ 

2103. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“,  бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Врап-
чиште. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Врапчиште со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
 

Бр. 42-2977/15 Заменик на претседателот  
23 април 2014 година на Владата на Република 

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

__________ 
2104. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“,  бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Гази 
Баба. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Гази Баба со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-2977/16 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2105. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ГЕВГЕЛИЈА 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Гевге-
лија. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Гевгелија со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/17 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2106. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Општина Ѓорче 
Петров. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Ѓорче Петров со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

  
Бр. 42-2977/18 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2107. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 



 Стр. 14 - Бр. 69                                                                                       30 април 2014 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Гости-
вар. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Гостивар со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/19 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2108. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на  Град Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на  Град Скопје со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/20 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2109. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ГРАДСКО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Град-
ско. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Градско со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/21 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2110. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ДЕБАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Дебар. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Дебар со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-2977/22 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2111. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

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

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

ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ДЕБАРЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европската 

унија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Дебарца. 

 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Дебарца со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/23 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2112. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

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

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

ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ДЕЛЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европската 

унија, и тоа: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Делчево. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Делчево со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-2977/24 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2113. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

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

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

ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ДЕМИР КАПИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европската 

унија, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Демир 
Капија. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Демир Капија со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

  
Бр. 42-2977/25 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2114. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ДЕМИР ХИСАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Демир 
Хисар. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Демир Хисар со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/26 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2115. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ДОЈРАН 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европската 
унија, и тоа: 



 Стр. 18 - Бр. 69                                                                                       30 април 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Дојран. 

 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Дојран со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/27 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2116. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

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

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

ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ДОЛНЕНИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европската 

унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Долне-

ни. 

 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Долнени со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/28 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2117. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

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

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

ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЖЕЛИНО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европската 

унија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Желино. 

 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Желино со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/29 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2118. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

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

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

ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЗЕЛЕНИКОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европската 

унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Зелени-

ково. 

 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Зелениково со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари 

од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/30 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2119. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

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

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

ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЗРНОВЦИ 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европската 

унија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Зрновци. 
 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Зрновци со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/31 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2120. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

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

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

ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ИЛИНДЕН 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европската 

унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Илинден. 
 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Илинден со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/32 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2121. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

23.4.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЈЕГУНОВЦЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европска 

унија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Јегуновце. 
 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Јегуновце со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/33 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2122. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

23.4.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КАВАДАРЦИ 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европска 

унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Кавадарци. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Кавадарци со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/34 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2123. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КАРБИНЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Карбинци. 
 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Карбинци со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/35 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2124. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

23.4.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КАРПОШ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европска 

унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Карпош. 
 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Карпош со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/36 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2125. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

23.4.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КИСЕЛА ВОДА 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европска 

унија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на 

трајно користење без надомест на општина Кисела Вода. 
 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Кисела Вода со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари 

од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 42-2977/37 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2126. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

23.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КИЧЕВО 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европска 

унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Кичево. 
 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Кичево со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/38 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2127. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

23.4.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КОНЧЕ 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европска 

унија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Конче. 
 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Конче со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/39 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2128. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

23.4.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КОЧАНИ 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европска 

унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Кочани. 
 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Кочани со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/40 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2129. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

23.4.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КРАТОВО 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европска 

унија, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Кратово. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Кратово со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/41 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2130. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КРИВА ПАЛАНКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на општина Крива 
Паланка. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на oпштина Крива Паланка со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/42 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2131. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КРИВОГАШТАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Кривога-
штани. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Кривогаштани со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/43 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2132. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КРУШЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Круше-
во. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на oпштина Крушево со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/44 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2133. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Куманово. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Куманово со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/45 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2134. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЛИПКОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Липково. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Липково со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/46 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2135. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14),  Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЛОЗОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Лозово. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Лозово со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/47 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2136. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

МАВРОВО И РОСТУША 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на општина Маврово 
и Ростуша. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Маврово и Росту-
ша со кој се уредуваат правата и обврските за движни-
те ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/48 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2137. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Маке-
донска Каменица. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на oпштина Македонска Каме-
ница со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/49 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2138. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

МАКЕДОНСКИ БРОД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија и тоа: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Маке-
донски Брод. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на oпштина Македонски Брод 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/50 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2139. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

МОГИЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Могила. 

 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Могила со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/51 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2140. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

23.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

НЕГОТИНО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европска 

унија и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Неготино. 

 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Неготино со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/52 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2141. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

23.4.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

НОВАЦИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европска 

унија и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Новаци. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Новаци со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 

Бр. 42-2977/53 Заменик на претседателот 
23 април 2014 година на Владата на Република 

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

____________ 

2142. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

НОВО СЕЛО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Ново Село. 
 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Ново Село со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари 

од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/54 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2143. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

23.4.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ОХРИД 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европска 

унија и тоа: 



 Стр. 32 - Бр. 69                                                                                       30 април 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Охрид. 

 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Охрид со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/55 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2144. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

23.4.2014 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПЕТРОВЕЦ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европска 

унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Петро-

вец. 
 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Петровец со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/56 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2145. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

23.04.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПЕХЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-

тењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европска 

унија и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Пехчево. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Пехчево со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/57 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2146. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
23.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПЛАСНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија и тоа: 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на општина Плас-
ница. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на oпштина Пласница со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/58 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2147. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Прилеп. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Прилеп со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/59 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2148. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
23.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПРОБИШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија и тоа: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на 

трајно користење без надомест на општина Пробиштип. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Пробиштип со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/60 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2149. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

РАДОВИШ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа му престанува кори-
стењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Радо-
виш. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на oпштина Радовиш со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/61 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2150. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
23.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

РАНКОВЦЕ 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија и тоа: 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Ран-
ковце. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на oпштина Ранковце со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/62 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2151. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
23.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

РЕСЕН 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Ресен. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Ресен со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/63 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2152. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

РОСОМАН 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија и тоа: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Росоман. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Росоман со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/64 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2153. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА САРАЈ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Сарај. 
 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Сарај со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/65 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2154. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните ор-

гани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) 

Владата на Република Македонија, на седницата одр-

жана на 23.4.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува кори-

стењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 

500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 

најреномираните универзитети во САД и Европска 

унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Свети 

Николе. 
 

Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Свети Николе со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-

ри од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2977/66 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 

2155. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

23.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА СОПИШТЕ 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за локална самоуправа му престанува користењето на 

движните ствари – книги од програмата на Владата на 

Република Македонија за преведување на 500 стручни, 

научни книги и учебници од кои се учи на најреномираните 

универзитети во САД и Европска унија, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Сопиш-
те. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Сопиште со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/67 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2156. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува ко-
ристењето на движните ствари – книги од програмата 
на Владата на Република Македонија за преведување 
на 500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи 
на најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Старо 
Нагоричане. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Старо Нагоричане 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/68 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2157. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Струга. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Струга со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/69 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2158. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува ко-
ристењето на движните ствари – книги од програмата 
на Владата на Република Македонија за преведување 
на 500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи 
на најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Стру-
мица. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на oпштина Струмица со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/70 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

 
2159. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
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Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Студе-
ничани. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува до-

говор со градоначалникот на oпштина Студеничани со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ст-
вари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/71 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2160. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА ТЕАРЦЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Теарце. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Теарце со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/72 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2161. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
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Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Тетово. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Тетово со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/73 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2162. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА ЦЕНТАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 

Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Центар. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Центар со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/74 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2163. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на 

трајно користење без надомест на општина Центар Жупа. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Центар Жупа со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/75 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2164. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА ЧАИР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Чаир. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Чаир со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/76 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2165. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 



30 април 2014  Бр. 69 - Стр. 43 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Чашка. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Чашка со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/77 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2166. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
ОПШТИНА ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Чеши-
ново - Облешево. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на oпштина Чешиново – Обле-
шево со кој се уредуваат правата и обврските за дви-
жните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/78 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2167. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА ЧУЧЕР - САНДЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Чучер - 
Сандево. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Чучер - Сандево 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/79 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2168. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува ко-
ристењето на движните ствари – книги од програмата 
на Владата на Република Македонија за преведување 
на 500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи 
на најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Штип. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Штип со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/80 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2169. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа му престанува корис-
тењето на движните ствари – книги од програмата на 
Владата на Република Македонија за преведување на 
500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на 
најреномираните универзитети во САД и Европска 
унија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на општина Шуто 
Оризари. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на oпштина Шуто Оризари со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2977/81 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2170. 
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, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 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 која се наоѓа на Булевар ,,Илинденска‘‘ бр.63 
Скопје, во КО Центар 1,  КП 9729 и тоа: 

- број на зграда / објект 1, намена на зграда и друг 
објект В4-10, влез 2, кат ПР, број 1, Намена на посебен/ 
заеднички дел од зграда ДП, површина 132 м2, 

- број на зграда / објект 1, намена на зграда и друг 
објект В4-10, влез 2, кат К1, број 1, Намена на посебен/ 
заеднички дел од зграда ДП, површина 115 м2, 

- број на зграда / објект 1, намена на зграда и друг 
објект В4-10,  влез 3, кат ПО, број 1, Намена на посе-
бен/ заеднички дел од зграда П, површина 91 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. 42-3026/1 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

2171. 
Врз основа на член 117 став (3) од Законот за без-

бедност на храната („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 
43/14), директорот на Агенцијата за храна и ветери-
нарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА БАРАЊАТА ВО ОДНОС НА КВАЛИТЕТОТ НА 
ПРЕРАБОТЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕН-

ЧУК КАКО И ПЕЧУРКИ И НИВНИ ПРЕРАБОТКИ 
 

Глава 1 
Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат барањата во од-
нос на квалитетотна преработените производи од 
овошје и зеленчук како и печурки и нивни преработки, 
а се однесуваат на класификација, категоризација и 
имиња на преработените производи од овошјето и зе-
ленчукот, печурките и нивните преработени произво-
ди, физички, хемиски, физичко хемиски и сензорни ка-
рактеристики и состав на преработените производи од 
овошјето и зеленчукот, печурките и нивните прерабо-
тени производи од аспект на квалитет, физичко-хеми-
ските и сензорните карактеристики и видот и количес-
твото на суровини, адитиви и други материи кои се 
употребуваат во производството и преработката на 
овошјето, зеленчукот и нивните преработени произво-
ди од аспект на квалитет, методи на земање на мостри 
и аналитички методи на контрола на квалитетот на 
овошјето, зеленчукот, печурките и нивните преработе-
ни производи и посебните барања за пакување и озна-
чување на преработените производи од овошјето и зе-
ленчукот, како и печурките и нивните преработени 
производи во однос на квалитетот. 

 
Член 2 

 Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1) „овошје“ се плодови од различни видови на ово-
шки од умерено топло, суптропско и тропско подрачје, 
како и самоникнати долговечни дрвенести растенија, 
наменети за човечка исхрана во свежа состојба. 

2) „зеленчук“ се плодови и други делови на гради-
нарски растенија за јадење, како што се лисја, главици, 
лучници, кртоли, корења, мешунки и стебло, наменети 
за човечка исхрана во свежа состојба или по кулинар-



 Стр. 46 - Бр. 69                                                                                       30 април 2014 
 

ска подготовка без оглед на кој начин се добиваат – на 
отворено поле, во градини или како ниски посеви, или 
во заштитен простор, односно во стаклари и оранже-
рии. 

3) „печурки“ се самоникнати шумски и одгледува-
ни печуркикои што по соодветна преработка се погод-
ни за човечка исхрана. 

4) „преработени производи“ е храна која е добиена 
како резултат на преработка на непреработени произ-
води. Овие производи можат да содржат состојки кои 
се неопходни за нивно производство или им даваат по-
себни карактеристики. 

5) „пастеризирано овошје“е производ добиен со 
конзервирање на овошни плодови или нивни делови со 
пастеризација во херметички затворена амбалажа, што 
може да се употреби за исхрана или натамошна прера-
ботка. 

6) „пастеризирана каша од овошје“е производ доби-
ен со пасирање на свежо или смрзнато овошје со соод-
ветна технолошка зрелост, со или без додаток на ше-
ќер. 

7) „матичен овошен сок“ е производ добиен со ме-
ханичка преработка на здраво технолошки зрело овош-
је, што не е ферментиран но е способен за ферментаци-
ја. 

8) „овошен сируп“ е производ со сирупеста конзи-
стенција добиен по соодветна постапка од матичен 
овошен сок, цитрус бази и други овошни бази или од 
концентриран овошен сок со додаток на шеќер или ше-
ќерни сирупи. 

9) „компот“е производ добиен со налевање со шеќе-
рен сируп приготвени цели или сечени плодови од 
овошје, конзервиран со топлина во херметички затво-
рена амбалажа. 

10) „овошната салата“ е производ добиен од меша-
вина на ситно сечени парчиња овошје (праска, круша, 
ананас и сл.) и плодови односно бобинки од ситно 
овошје (цреша, грозје и сл.), конзервиран со топлина во 
херметички затворена амбалажа. 

11) „слатко“ е производ добиен со варење на цели 
плодови или делови од плодови од свежо овошје, со 
изедначена технолошка зрелост во густ шеќерен сируп. 

12) „кандирано овошје“ производ добиен со нато-
пување(импрегнирање) на цели плодови или на делови 
од плодови со густ шеќерен сируп. 

13) „сушено овошје“ е производ добиен со сушење 
на цели плодови или делови од плодови на свежо и тех-
нолошки зрело овошје, според соодветна постапка до та-
ков степен, што да стане погодно за подолго чување. 

14) „мешани производи од овошје и зеленчук“се 
производите што се произведуваат од овошје и зелен-
чук, односно од зеленчук и овошје. 

15) „цитрус бази“се производи добиени со мешање 
на концентриран сок од соодветен вид цитрус овошје и 
хомогенизиран цврст остаток од плод(кора и пулпа). 

16) „трпезна маслинка“е производ добиен од здрави 
плодови од различни сорти обработливо маслиново др-
во (Oleaeuropea L) што има постигнато соодветен сте-
пен на развој за понатамошна преработка. 

17) „стерилизиран зеленчук“ е производ конзерви-
ран исклучиво со постапкана топлинска стерилизација 
на плодовите од зеленчук или нивните делови во хер-
метички затворена амбалажа. 

18) „пастеризиран зеленчук“ е производ добиен со 
конзервирање на плодовите од зеленчук или нивни де-
лови по пат на пастеризација во херметички затворена 
амбалажа. 

19) „ајвар“ е производ добиен со преработка (меле-
ње, пасирање и др.) на пиперка со или без додаток на 
црн патлиџан, мирудии од екстракти и дестилати на 
природни мирудии. 

20) „мариниран зеленчук (зеленчук во оцет)“е про-
извод добиен со конзервирање на плодови или биоло-
шки конзервиран зеленчук со оцетна киселина.  

21) „биолошки конзервиран зеленчук“ е производ 
добиен со конзервирање на зеленчук со млечна кисели-
на, која се создава со ферментација на шеќерот од пло-
довите или деловите на зеленчукот кој се конзервира. 

22) „сок од зеленчук“е производ добиен со прерабо-
тка на свеж или замрзнат зеленчук, со доработка на ка-
ша од зеленчук или бистар матичен сок од зеленчук, 
како и со разредување на концентриран сок од зелен-
чук кој претходно е конзервиран со физичка постапка. 

23) „концентриран сок од зеленчук“ е производ до-
биен со концентрирање на сок добиен од свеж или за-
мрзнат зеленчук или концентрирање на суров или ма-
тичен сок кој претходно е конзервиран со физичка по-
стапка. 

24) „концентриран сок од црвен домат (концентрат 
од домати)“ е производ добиен со концентрирање на 
сокот од технолошки зрели плодови на црвен домат 
според соодветна постапка до определената содржина 
на сува материја. 

25) „сушен зеленчук“е производ добиен од цели 
плодови или делови на плодови, на свеж или техноло-
шки зрел и здрав зеленчук или од корен и лист кои 
претходно се подготвени и според физичка постапка 
сушени до таа мера што да се погодни за подолго чува-
ње. 

26) „сос од зеленчук, кечап и сродни производи“се 
производи добиени од зеленчук според соодветна тех-
нолошка постапка од иситнети делови на зеленчук и 
додадени состојки за постигање на карактеристичен 
мирис и вкус. 

27) „сушени печурки“ е производ добиен со суше-
ње или сушење со смрзнување на јадливи печурки од 
еден вид, цели или исечкани. 

28) „грубо мелени печурки“ е производ добиен со-
грубо мелење насушени печурки од еден вид. 

29) „мелени печурки“ се сушени јадливи печурки 
од еден вид, фино мелени, така што прашокот може да 
помине низ сито со големина од 200 микрони. 

30) „саламурени печурки“ се свежи или претходно 
конзервирани јадливи печурки од еден или повеќе ви-
дови, соодветно подготвени откако претходно биле ис-
чистени, измиени и бланширани, потопени во оцет, со 
или без додаток на сол, зачини, шеќери, растителни 
масла, оцетна, млечна, лимонска или аскорбинска ки-
селина, пастеризирани во херметички затворена амба-
лажа. 

31) „посолени печурки“ се свежи јадливи печурки 
од еден вид, цели или исечкани, конзервирани во сала-
мура, откако претходно биле исчистени, измиени  и 
бланширани. 

32) „стерилизирани печурки“сејадливи печурки 
(свежи, посолени или замрзнати) од еден или повеќе 
видови, цели или исечкани, пакувани во соодветна ам-
балажа херметички затворена, термички третирани до 
степен што гарантира безбедност на производот од рас-
ипување. 

33) „ферментирани печурки“се свежи јадливи пе-
чурки од еден вид конзервирани со сол и млечно-кисе-
ла ферментација. 

34) „екстракт од печурки“ е производ концентриран 
од сок од свежи јадливи печурки или вода од сушени 
јадливи печурки, од еден или повеќе видови, без дода-
ток на сол, концентриран до 7% екстракт без сол. 

35) „концентрат од печурки“е производ концентри-
ран од сок од свежи јадливи печурки или вода од суше-
ни јадливи печурки, од еден или повеќе видови, без до-
даток на сол, концентриран до 24% екстракт без сол. 

36) „концентрат од сушени печурки“ е сув производ 
добиен од екстракт или концентрат од печурки. 
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37) „печурки во маслиново масло и други растител-
ни масла“сејадливи печурки од еден вид, свежи или 
претходно посолени, цели или исечкани, спакувани во 
херметички затворена амбалажа во маслиново масло 
или друго јадливо растително масло и термички трети-
рани до степен што гарантира безбедност на произво-
дот од расипување. 

38) „печурки во сос“се производ со густа конзи-
стенција со јасно распознатливи делови на употребени-
те печурки добиен со соодветна технолошка постапка 
во соодветна херметички затворена амбалажа. 

 
Глава 2 

Општи барања 
 

Член 3 
Барањата пропишани со овој правилник треба да 

бидат исполнети како во производството, така и во 
прометот. 

 
Член 4 

Означувањето на преработените производи од 
овошјето и зеленчукот, печурките и нивните прерабо-
тени производиопфатени со овој правилник, треба да 
биде во согласност со Правилникот за начинот на озна-
чувањето на храната. 

 
Член 5 

Методите на земањето на мостри од овошјето, зе-
ленчукот, печурките и нивните преработени производи 
опфатени со овој правилник, треба да бидат во соглас-
ност со Правилникот за начините на земањето мостри 
од храна. 

 
Член 6 

Содржината на резидуи од пестициди во овошјето, 
зеленчукот, печурките и нивните преработени произво-
ди опфатени со овој правилниктреба да биде во соглас-
ност со Правилникот за општите барања за безбедност 
на храната во однос на максимално дозволените нивоа 
нарезидуи од пестициди во или врз храната

*1
. 

 
Член 7 

Употребата на адитиви во преработените произво-
диод овошје, зеленчук и  печурки треба да биде во сог-
ласност со Правилникот за  адитивите што се употре-
буваат во производството на храна

*2
. 

 
Глава 4 

Посебни барања за преработени производи од 
овошје и зеленчук 

 
Член 8 

(1) За преработени производи од овошје и зеленчук 
за кои со овој правилник не се пропишани барањата за 
квалитет, се применуваат барањата кои се однесуваат 
на  групата сродни производи. 

(2) За преработените производи од став (1) на овој 
член, како и за преработените производи за кои тоа со 
овој правилник е предвидено, производителот изготву-
ва производителска спецификација. 

(3) Производителската спецификација треба да со-
држи краток опис на технолошката постапка на произ-
водството на односниот преработен производ, основ-
ните состојки според опаѓачкиот редослед на употребе-
ните количества, извештај за извршената лаборатори-
ска анализа (аналитичка, микробиолошка, органолеп-
тичка и физички стандарди за производот)и за процен-
тот на основните состојки. 

 
Член 9 

(1) Преработените производи од овошје и зеленчук 
може да се стават во промет само во оригинално пакува-
ње, освен ако со овој правилник не е пропишано поинаку. 

(2) Под оригинално пакување во смисла на став (1) 
од овој член се подразбира пакување на производот во 
амбалажа со која се обезбедува оригиналноста на ква-
литетот на производот до неговата потрошувачка. 

 
Член 10 

Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, не 
треба да се врши боење, засладување и ароматизирање 
на преработените производи од овошјеи зеленчук со 
вештачки средства, конзервирање со хемиски средства, 
како и зрачење со јонизирачки и ултравиолетови зраци. 

 
Глава 5 

Преработени производи од овошје 
 

Член 11 
Овошјето кое се користи за индустриска прерабо-

тка треба да ги задоволува следните барања: 
1) да е свежо и без појава на процес на скапување; 
2) да е во фаза на технолошка зрелост; 
3) да нема туѓ мирис и вкус и 
4) да е без туѓи примеси. 
 

Смрзната каша од овошје 
 

Член 12 
Смрзнатата каша од овошје се конзервира со смрз-

нување на температура од -30˚С или пониска, така што 
во средиштето на производот односно во единицата на 
пакувањето температурата треба да биде -18˚С или по-
ниска. По одмрзнувањето кашата треба да ги содржи 
главните состојки и својства на соодветното овошје. 
Одмрзнатата каша не треба повторно да се смрзнува. 

 
Член 13 

(1) При производството на смрзната каша од овошје 
со додаток на шеќер, може да се додаде најмногу 10% 
шеќер сметано на вкупната маса. 

(2) Наместо шеќер (сахароза) може  да се додаде ра-
финиран шеќерен сируп, со тоа што вкупното количес-
тво на додаден шеќер не треба да биде поголемо од 
10% од вкупното количество на кашата. 

(3) Додаденото количество на шеќер односно рафи-
ниран шеќерен сируптреба да биде означено на пакува-
њето од смрзнатата каша. 

 
Член 14 

Смрзнатата каша од овошје што се става во промет 
треба да ги задоволува следните барања: 

1) бојата, аромата и вкусот да се својствени на 
овошјето од кое е произведена и 

2) да е без туѓи примеси. 
 

Член 15 
Смрзнатата каша од овошје треба се пакува во со-

одветна амбалажа, хигиенски исправна и непропустли-
ва за вода и водена пареа. 

 
Член 16 

(1) Смрзнатата каша од овошје се чува на темпера-
тура од -18˚С или пониска, освен кашата на смрзната 
вишна и слива што се чуваат на температура од -20˚С 
или пониска. 

(2) При манипулирање со смрзнатата овошна каша 
се дозволува пораст на температурата за 2˚С, мерена на 
површината на единица на пакувањето. 

(3) Ако производот оди непосредно на понатамош-
на преработка, одредбите на ставовите(1) и (2) од овој 
член не се однесуваат на тој производ. 

 
Член 17 

(1) Смрзнатата каша од овошје може да се стави во 
промет како: смрзната каша од овошје и смрзната каша 
од овошје со додаток на шеќер. 



 Стр. 48 - Бр. 69                                                                                       30 април 2014 
 

(2) Означувањетона смрзната каша од овошје треба 
да содржи и податок за тоа дали овошјето пред смрзну-
вањето е бланширано. За костенливо овошје, ако е 
бланширано, треба да биде назначено дали бланшира-
њето е вршено со семка или без неа, (на пр. "каша од 
определено овошје бланширана со семка"). 

(3) Податоците за содржината на сува материја на 
смрзната каша од овошје и за шеќерот треба да ги со-
држи и смрзнатата каша од овошје што не е оргинално 
пакувана. 

 
Сушено овошје 

 
Член 18 

Сушеното овошје треба да ги задоволува следниве 
барања: 

1) да има арома и боја својствени на соодветниот 
вид, односно сорта на сушено овошје; 

2) по потопување во врела вода во траење од десет 
минути да покажува добра рехидрациона способност; 

3) по рехидрација да добие мирис и вкус на овошје-
то од кое е произведено, а што се карактеристични за 
сушеното овошје; 

4) да нема дамки настанати поради физиолошко 
оштетување на плодовите, загореност и сл.; 

5) да нема мирис и вкус на пресушено (загорено) 
овошје ниту друг туѓ мирис и вкус; 

6) да не е мувлосано ниту загадено со механички 
загадувачи (контаминенти) и да не содржи инсекти или 
нивни делови; 

7) да не содржи повеќе од 27% вода; 
8) да не содржи повеќе од 0.1 % пепел нераствор-

лив во HCL и 
9) да не е посипено со скроб, шеќер или слични ма-

терии. 
 

Пастеризирано овошје 
 

Член 19 
(1) Овошјето предвидено за производство на пасте-

ризирано овошје треба да биде со изедначена техноло-
шка зрелост и не треба да содржи повеќе од 5% плодо-
ви со оштетување од растителни болести и штетници. 

(2) Со топлина може да се конзервираат плодови на 
овошје со семка или без семкаи со лушпа или без лушпа. 

 
Член 20 

Пастеризираното овошје треба да ги задоволува 
следните барања: 

1) да има боја, мирис и вкус својствени на овошјето 
од кое е произведено; 

2) да не содржи повеќе од 10% разварени плодови 
или делови од плодови; 

3) да не содржи повеќе налив отколку што е по-
требно плодовите да се покријат; 

4) наливот да е бистар до опалесцентен; 
5) да не содржи повеќе од 0.05% пепел нераствор-

лив во HCL и 
6) да не содржи повеќе од 1% лушпи, сметано на 

бројот на плодовите. 
 

Член 21 
Означувањето за пастеризирано овошје треба по-

крај одредбите од член4 од овој правилник да содржи: 
1) податок за тоа дека е пастеризирано, (на пр. па-

стеризирана слива) и 
2) податок за тоа дали пакувањето содржи цели 

плодови, парчиња од плодови или поситни делови од 
плодови, со семка или без семка. 

 
Пастеризирана каша од овошје 

 
Член 22 

Пастеризираната каша од овошје треба да се кон-
зервира само со физичка постапка. 

Член 23 
(1) При производството на пастеризирана каша од 

овошје со додаток на шеќер може да се додаде најмно-
гу 10% шеќер, сметано на вкупната маса. 

(2) Наместо шеќер (сахароза) може  да се додаде ра-
финиран шеќерен сируп, со тоа што вкупното количес-
тво на додаден шеќер да не биде поголемо од 10% од 
вкупното количество на кашата. 

 
Член 24 

Пастеризираната каша од овошје и пастеризираната 
каша од овошје со додаток на шеќер треба да имаат бо-
ја, мирис и вкус што се својствени на овошјето од кое 
се произведени и не треба да содржат туѓи примеси. 

 
Член 25 

(1) Пастеризираната каша од овошје се става во 
промет како пастеризирана каша од соодветно овошје 
или пастеризирана каша од соодветно овошје со дода-
ток на шеќер. 

(2) Означувањето за пастеризираната каша од 
овошје треба да го содржи и процентот на сувата мате-
рија на пастеризираната каша од овошје, а означување-
то за пастеризираната каша од овошје со додаток на 
шеќер, процент на сувата материја на пастеризираната 
каша од овошје и процентот на додадениот шеќер. 

 
Матичен овошен сок 

 
Член 26 

(1) Бојата, вкусот и мирисот на матичниот овошен 
сок треба да бидат својствени за овошјето од кое сокот 
е произведен. 

(2) Матичниот овошен сок треба да се конзервира 
само со физички постапки. 

(3) Матичниот овошен сок може да се стави во про-
мет како бистар и матен матичен овошен сок. 

 
Член 27 

(1) Бистрината на матичниот овошен сок се постиг-
нува со отстранување на грубо и фино дисперзираните 
колоидни честички што предизвикуваат заматеност на 
сокот. 

(2) Како дозволени постапки и средства за бистре-
ње на матичниот овошен сок, во смисла на овој пра-
вилник се: 

1) сепарирање во центрифуга; 
2) филтрирање и 
3) употреба на дијатомејска земја , чиста целулоза, 

азбест, желатин, агар-агар, албумин, казеин, танин, ка-
ко и ензиматски препарати што не се конзервирани со 
хемиски средства. 

 
Член 28 

Матен матичен овошен сок е производ што содржи 
фино дисперзирани колоидни честички што може де-
лумно да се таложат. 

 
Овошен сируп 

 
Член 29 

Цитрус базите и други овошни бази што се кори-
стат за производство на овошни сирупи не треба да со-
држат хемиски конзерванси. 

 
Член 30 

При производството на овошен сируп може да се 
употреби: 

1) до 5 % сок од друго овошје во однос на вкупно 
употребеното количество на сок и 

2) шеќер (сахароза) и рафиниран шеќерен сируп. 
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Член 31 
(1) Овошниот сируп што се става во промет треба 

да ги исполнува следните барања: 
1) да има боја, мирис и вкус својствен на овошјето 

од кое е произведен; 
2) да е бистар, без опалесценција и талог, освен 

овошниот сируп од цитрус база и база од тропско 
овошје; 

3) да нема туѓ мирис и вкус; 
4) вкупната сува материја на овошниот сируп да е 

најмалку 65% и 
5) при разблажување со вода до содржината на су-

вата материја од 10% да не содржи повеќе од 0.2 волу-
менски проценти на етил-алкохол. 

(2) За производството на овошен сируп од јагодесто 
овошје (јагода, малинка, капинка и рибизла) и овошен 
сируп од вишна и вишна-мараска може да се користи 
пулпа конзервирана со раствор од мравја киселина. 

 
Член 32 

(1) Мешан овошен сируп се произведува од од по-
веќе видови овошје. 

(2) Означувањето за овошен сируп добиен од пове-
ќе видови овошје треба да содржи и податок за видови-
те на употребеното овошје според редоследот на заста-
пените количества. 

(3) Означувањето за овошен сируп произведен од 
цитрус база треба да содржи податок дека сирупот е 
произведен од цитрус база. 

(4) Ако овошниот сируп е произведен од пулпа кон-
зервирана со мравја киселина, означувањето треба не-
посредно под името на производот да содржи податок 
за количеството на мравјата киселина изразена во g/l. 

 
Компот 

 
Член 33 

Зависно од степенот на сладоста компотот може да 
биде: 

1) помалку сладок компот и 
2) сладок компот. 
 

Член 34 
При производството на компот може да се употре-

би шеќер (сахароза) и рафиниран шеќерен сируп. 
 

Член 35 
(1) Компотот треба да ги задоволува следните бара-

ња: 
1) плодовите, односно деловите од плодови да има-

ат конзистенција што му одговара на видот на овошје-
то, да не се разварени ниту премногу тврди; 

2) мирисот, вкусот и бојата треба да му бидат својс-
твени на овошјето од кое е произведен компотот; 

3) плодовите на овошјето што се користат за произ-
водството на компот треба да бидат излупени и без 
семка, освен плодовите од цреша, грозје и сл. што мо-
жат да бидат цели; 

4) наливот (сирупот) од компотот да биде бистар до 
опалесцентен и во количество што ги прекрива плодо-
вите, односно деловите од плодовите и 

5) да не содржи туѓи примеси. 
(2) Компотот од јагоди треба да ги исполнува усло-

вите за квалитет од точка 1 до 5 на овој член, а може да 
содржи 0.1% неоргански материи. 

(3) Во означувањето за компотот треба да биде на-
веден податокот за степенот на сладоста. 

 
Овошна салата (мешан компот) 

 
Член 36 

(1) Овошна салатасе произведува од повеќе видови 
овошје. 

(2) Овошната салата се добива од свежо смрзнато 
или пастеризирано овошје со додаток на рафиниран 
шеќерен сируп. Зависно од степенот на сладоста овош-
ната салата може да биде и помалку слатка овошна са-
лата и слатка овошна салата. 

 
Член 37 

При производството на овошната салата може да се 
употреби: 

1) шеќер (сахароза) и рафиниран шеќерен сируп и 
2) природни растителни мирудии или нивни екстра-

кти, заради подобрување на аромата (ванила, цимет и сл.). 
 

Член 38 
(1) Овошната салата треба да ги исполнува барања-

та за квалитетот пропишани за компот. 
(2) Означувањето за овошната салата треба да содр-

жи и податок за видовите на употребеното овошје спо-
ред редоследот на количествата и податок за степенот 
на сладоста. 

 
Слатко 

 
Член 39 

Слаткото треба да ги задоволува следните барања: 
1) да содржи цели плодови, а делови од плодови са-

мо доколку плодовите се големи  (тиква и сл.). По иск-
лучок, за слатко од јагодесто овошје се дозволува 
освен цели плодови да може да содржи и нивни делови 
по кои лесно може да се распознае видот на овошјето 
од кое слаткото е произведено; 

2) да има вкус, мирис и боја својствени на овошјето 
од кое е произведено; 

3) да не содржи нејадливи делови од плодови (др-
шки, чашични ливчиња, семки и др.) освен слаткото од 
јагодесто овошје и смокви што може да содржи и сем-
ки од тоа овошје; 

4) да не содржи туѓи примеси; 
5) да не содржи повеќе од 0.05% пепел нераствор-

лив во HCL, а слатко од јагодесто овошје- не повеќе од 
0.1% и 

6) да не содржи повеќе од 0.01% SO2, ако е произ-
ведено од овошна пулпа. 

 
Член 40 

При производство на слатко како додатоци може да 
се употребуваат:  

1) шеќер (сахароза) и рафиниран шеќерен сируп; 
2) ванила, ванилин, лимон и други природни средс-

тва и екстракти од тие средства за добивање на соодве-
тен мирис и вкус и 

3) јатка од орев, бадем и друго јадресто овошје. 
 

Член 41 
За производство на слатко може да се употреби и ква-

литетна овошна пулпа, конзервирана со SO2, со тоа што 
во означувањето да се означува на следниот начин: "про-
изведено од овошна пулпа конзервирана со SO2 ". 

  
Член 42 

За производство на слатко може да се употребат 
крунични ливчиња од ружа или кора од лубеници и 
други делови од растенија што не се овошен плод. 

 
Член 43 

Означувањето за слатко треба да содржи податок за 
видот на овошјето од кое е произведено слаткото. 

 
Кандирано овошје 

 
Член 44 

Кандираното овошје може да се превлече со шеќе-
рен или пектинскислој (филм) или да се посипе со ше-
ќер. 
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Член 45 
Кандираното овошје треба да ги задоволува следни-

ве барања: 
1) да има вкус и мирис својствен на овошјето од кое 

е произведен односно да нема туѓ мириси вкус; 
2) да не содржи туѓи примеси и 
3) да содржи најмалку 75% од вкупната сува мате-

рија. 
 

Мешани производи од овошје и зеленчук 
 

Член 46 
(1) Својствата на мешаните производи од овошје и 

зеленчук зависат од количеството на употребеното 
овошје односно зеленчук. 

(2) Во производите од овошје и зеленчук спаѓаат 
производите што од вкупно употребената маса на 
овошјето, односно зеленчукот содржат најмалку 60% 
овошје, односно 40% зеленчук. 

(3) Во производите од зеленчук и овошје спаѓаат 
производите што од вкупно употребената маса на зе-
ленчук, односно овошје содржат најмалку 60% зелен-
чук, односно 40% овошје. 

(4) Мешаните производи од овошје и зеленчук мо-
же да се произведуваат од свежо, смрзнато, стерилизи-
рано и сушено овошје и зеленчук. 

(5) Кај производите од став 2 и 3 на овој член одно-
сот на застапеноста на масата од овошје и зеленчук од 
60:40 делови се смета кај смрзнати, стерилизирани и 
сушени производи (цели и во парчиња) слатка, компо-
ти, и кандирани производи, додека кај другите групи 
тој однос се изразува како 60% спрема 40% од сувата 
материја. 

 
Член 47 

Производите од овошје и зеленчук, односно зелен-
чук и овошје носат имеи зависно од застапеноста од ос-
новните суровини на пример: мешан мармелад од 
овошје и зеленчук, односно мешан мармелад од зелен-
чук и овошје. 

 
Член 48 

Означувањето на производите од овошје и зелен-
чук, покрај основните податоци од член 4 на овој пра-
вилник, треба дасодржи и податоци за видот на овош-
јето и зеленчукот и тоа според редоследот на застапе-
ните количества што се наоѓаат во составот на произ-
водот. 

 
Цитрус бази 

 
Член 49 

На цитрус базите може да им се додадат потребни-
те природни средства за поправка на бојата, мирисот, 
вкусот и конзистенцијата.  

 
Член 50 

При производство на цитрус бази може да се кори-
стат: шеќер (сахароза) и рафиниран шеќерен сируп. 

 
Член 51 

Учеството на сувата материја на концентриран сок 
во цитрус базата треба да биде најмалку 25% сметано 
на вкупната сува материја на базата. 

 
Член 52 

Цитрус базите може да се складираат и ставаат во 
промет под условите што гарантираат зачувување на 
квалитетот на производот. 

 
Член 53 

Означувањето за цитрус базите што се ставаат во 
промет треба да ги содржи следните податоци: 

1) за вкупната содржина на сувата материја; 

2) за процент на учеството на сувата материја од 
сок или концентрат; 

3) за додадените средства употребени заради корек-
ција и 

4) за додадените конзерванси, со наведената кон-
центрација. 

 
Член 54 

Цитрус базите треба да ги задоволуваат и следните 
барања: 

1) во разблажена состојба цитрус базите со вода до 
содржината на сувата материја од 10%, органолептич-
ките и физичките својства треба да му одговараат на 
овошјето од кое е произведена базата и 

2) вкусот, мирисот и бојата на цитрус базата, разб-
лажена со вода до содржината на сувата материја од 
10%, треба да бидат својствени на видот на овошјето 
од кое е произведена базата. 

 
Член 55 

Базите на другите видови овошје треба да се произ-
ведуваат според производителскаспецификација. 

 
Други производи од овошје 

 
Трпезни маслинки 

 
Член 56 

Конзервираните трпезни маслинки може да бидат 
спакувани со или без соодветен налив и погодно одбра-
ни состојки. 

 
Член 57 

(1) Според бојата, степенот на зрелоста и начинот 
на преработката, се произведуваат: 

1) зелени трпезни маслинки одгорчени; 
2) црни трпезни маслинки одгорчени; 
3) црни трпезни маслинки природно збрчкани и не-

одгорчени и 
4) полнети трпезни маслинки. 
(2) Под одгорченитрпезни маслинки се подразбира-

ат маслинки чија горчливост е отстранета со третирање 
со алкален раствор на NaOH. 

(3) Зелените трпезни маслинки се произведуваат од 
цврсти, цели и целосно развиени плодови од маслинка, 
што се отпорни на притисок на прстите, а се обрани 
пред полната зрелост. Зелените трпезни одгорчени мас-
линки се третираат со алкален раствор на NaOH, а по-
тоа се ставаат во раствор на NaClи се конзервираат на 
еден од следните начини: 

- со билошка ферментација со млечна киселина; 
- со биолошка ферментација и пастеризација; 
- со стерилизација и пастеризација; 
- со додаток на хемиски конзерванси и 
- со смрзнување. 
(4) Црните трпезни маслинки се произведуваат од 

цврсти, цели зрели плодови на маслинка чија покожич-
ка е мазна и сјајна, а по преработката може да имаат 
извесно смекнување.  

(5) Црните трпезни одгорчени маслинки се третира-
ат со алкален раствор на NaOH, а по природната окси-
дација се конзервираат на еден од следните начини или 
со нивна комбинација: 

- со солен раствор; 
- со стерилизација или пастеризација и 
- со додавање на хемиски конзерванси. 
(6) Полнетите трпезни маслинки се произведуваат 

од плодови од кои е отстранета семката и кои се полне-
ти со еден или повеќе соодветни производи, како што 
се мирудии, зеленчук и овошје, што треба да биде по-
себно означено. 

(7) Во производството на трпезни маслинки може 
покрај NaCl (кујнска сол) да се употребуваат мирудии, 
зеленчук, овошјеимаслиново масло. 
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Член 58 
Трпезните маслинки се ставаат во промет како: 
1) зелени одгорченитрпезнимаслинки во солен рас-

твор; 
2) црни одгорчени трпезни маслинки во солен рас-

твор; 
3) полнети трпезни маслинки и 
4) црни природно збрчкани трпезни маслинки. 
 

Член 59 
(1) Конзервираните трпезни маслинки треба да ги 

исполнуваат следните барања: 
1) бојата на плодовите да е карактеристична за со-

одветниот тип маслинки; 
2) плодовите да се цели и со изедначена големина и 

доволно цврсти; 
3) плодовите да имаат карактеристичен мирис и 

вкус; 
4) солениот раствор да е бистар до опалесцентен со 

природен мирис и вкус; 
5) растворот во мали пакувања да е бистар, а во го-

леми нехерметички пакувања, наменети за препакува-
ње, може да биде слабо опалесцентен; 

6) да не содржи туѓа материја; 
7) кај зелените трпезни маслинки подложени на 

млечна ферментација содржината на вкупните кисели-
ни изразени како млечна киселина да изнесува најмал-
ку 0,4% и 

8) содржината на кујнската сол (NaCl) кај зелените 
трпезни маслинки подложени на млечна ферментација 
да изнесува најмалку 5%, a pH најмногу 4, а за нехер-
метички пакувања содржината на кујнската сол да из-
несува 6%, а рН најмногу 4,5. Кај црните трпезни мас-
линки во солен раствор содржината на кујнска сол не 
треба да биде помала од 7%. 

(2) Кај пастеризираните маслинки од сите видови, 
содржината на NaCl може да биде намалена на 2%, но 
вредноста на рН може да биде најмногу 4,3 од количес-
твото на производот. 

(3) Стерилизираните маслинки од сите видови не-
маат ограничувања во поглед на концентрацијата на 
NaClи вредноста на рН. 

 
Глава 6 

Преработени производи од зелнчук 
 

Член 60 
Зеленчукот што се користи за индустриска прерабо-

тка треба да ги исполнува следните барања: 
1) да е во стадиум на технолошка зрелост; 
2) да е свеж и здрав; 
3) да нема туѓи примеси; 
4) да нема туѓ вкус и мирис и 
5) да не содржи повеќе од 3% плодови оштетени од 

болести и штетници, повеќе од 5% плодови со меха-
нички оштетувања, ниту повеќе од 5% плодови оште-
тени од мраз, со тоа што вкупно оштетени плодови да 
нема повеќе од 8%. 

 
Сушен зеленчук 

 
Член 61 

Сушениот зеленчук треба да ги задоволува следни-
те барања: 

1) да има арома и боја карактеристична за соодвет-
ниот вид сушен зеленчук; 

2) по потопување во врела вода во траење од 10 ми-
нути да покажува добра рехидрациона способност; 

3) по рехидрацијата да добие мирис и вкус на свеж 
зеленчук од кој е произведен; 

4) да нема мирис и вкус на пресушен (загорен) зе-
ленчук, ниту туѓ мирис и вкус; 

5) да нема дамки кои настанале поради физиолошко 
оштетување на плодовите поради загореност и сл.; 

6) да не е мувлосан ниту загаден со механички или 
биолошки нечистотии и  да не содржи инсекти и нивни 
деловии 

7) да не содржи повеќе од 10% вода, 0.1% пепел не-
растворлив во HCL и 0.1% SO2. 

 
Стерилизиран зеленчук 

 
Член 62 

Стерилизираниот зеленчук може да се употреби не-
посредно за исхрана или натамошна преработка. 

 
Член 63 

Во  производство на стерилизиран зеленчук може 
да се употребат кујнска сол, масло за јадење, шеќер, 
природни мирудии, екстракти од природни мирудии, 
мацерати од природни мирудии. 

 
Пастеризиран зеленчук 

 
Член 64 

Пастеризираниот зеленчук може да се употреби не-
посредно за исхрана или за понатамошна преработка. 

 
Член 65 

При производство на пастеризиран зеленчукможе 
да се употребат кујнска сол, шеќер, масло за јадење, 
мирудии, екстракти, односно дестилати на природни 
мирудии, рен и екстракти и дестилати од рен. 

 
Член 66 

Пастеризираниот зеленчук треба да ги исполнува 
следните барања: 

1) да има вкус и мирис карактеристични за соодвет-
ниот производ; 

2) да има цврста конзистенција карактеристична за 
односниот производ (освен ајвар); 

3) да не содржи нејадливи делови од плодови и ту-
ѓи примеси освен дршки кај цели плодови пиперка, фе-
ферони и краставици; 

4) наливот да е бистар до опалесцентен и да го има 
во количество доволно да ја запази трајноста на квали-
тетот на производот и 

5) производот да не содржи повеќе од 2% кујнска 
сол. 

 
Ајвар 

 
Член 67 

Ајварот  треба да ги задоволува следниве барања: 
1) содржината на вкупната сува материја да не биде 

под 9%; 
2) да е изедначен, без издвојување на течноста и да 

има конзистенција погодна за мачкање; 
3) бојата да и одговара на бојата на употребениот 

зеленчук и неморабиде црвена; 
4) да нема туѓ вкус и мирис (да не е горчлив); 
5) да не содржи туѓи примеси и 
6) да не содржи повеќе од 2% додадена кујнска сол. 
 

Член 68 
Ајварот со зеленчук се добива со преработка (меле-

ње, пасирање и др.) на пиперка или на пиперка и модар 
патлиџан со додаток на еден или повеќе  видови друг 
зеленчук, потоа мирудии, екстракти од мирудии, де-
стилати на мирудии и шеќер (сахароза), со тоа што 
вкупното количество на додадените други видови на 
зеленчук, освен на пиперка не требада биде поголемо 
од 25% (m/m). 
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Мариниран зеленчук(зеленчук во оцет) 
 

Член 69 
(1) Маринираниот зеленчук се пакува во херметич-

ка и нехерметичкаамбалажа. 
(2) При производството на мариниран зеленчук мо-

же да се користи суровина која им одговара на услови-
те утвдени во член 60 на овој правилник. 

 
Член 70 

При производство на мариниран зеленчук може да 
се употребат следните додатоци: 

1) кујнска соли шеќер, односно средства за засладу-
вање, заради корекција на вкусот; 

2) мирудии, екстракти од мирудии и дестилати од 
природни мирудии и 

3) рен, екстракти и дестилат од рен. 
 

Член 71 
Маринираниот зеленчук треба да ги задоволува 

следните барања: 
1) да има вкус и мирис карактеристичен за зеленчу-

кот од кој е произведен; 
2) да има цврста конзистенција карактеристична за 

зеленчукот од кој е произведен, односно да не е слузав 
и смекнат; 

3) во маса готов производ да содржи до 6% вкупни 
киселини, изразени како оцетна киселина, и до 3% 
кујнска сол во хомогенизирана мостра и 

4) да не содржи туѓи примеси. 
 

Биолошки конзервиран зеленчук 
 

Член 72 
Во производството на биолошки конзервиран зе-

ленчук може да се употребат:кујнска сол, шеќер, миру-
дии, како и екстракти од природни мирудии. 

 
Член 73 

Биолошки конзервираниот зеленчук треба да ги за-
доволува следниве барања: 

1) да има вкус, мирис и боја карактеристични за  со-
одветниот вид биолошки конзервиран зеленчук; 

2) плодовите да се сочни и еластични со конзистен-
ција карактеристична за односниот производ; 

3) наливот да е матен, без појава на тегливост (слу-
завост) освен кај пастеризирана кисела зелка; 

4) во масата на готовиот производ содржината на 
кујнската сол да биде 1.5% до 4% и 

5) да не содржи туѓи примеси. 
 

Член 74 
(1) Името на производот од зеленчук се состои од име-

то на зеленчукот кој му се додава "биолошки конзервиран", 
освен зелката која може да носи име "кисела зелка". 

(2) Се дозволува ставање во промет на биолошки 
конзервиран зеленчук во ринфузна состојба. 

 
Сок од зеленечук 

 
Член 75 

(1) Сокот од зеленчук може да се конзервира со фи-
зички постапки. 

(2) Според содржината на нерастворливите состој-
ки на зеленчук, сокот од зеленчук може да биде: би-
стар, матен или кашест. 

 
Член 76 

Во производството на сок од зеленчук може да се 
употреби: 

1) кујнска сол; 
2) до 5% шеќер и 
3) мирудии, екстракти од мирудиии дестилати од 

природни мирудии. 

Член 77 
Сокот од зеленчук треба да ги задоволува следниве 

барања: 
1) да има боја , вкус и мирис својствени  за зеленчу-

кот од кој е произведен; 
2) да нема вкус и мирис на мувла, ниту друг туѓ 

вкус и мирис; 
3) да не е ферментиран, ниту во состојба на вриење 

освен ако превриеноста е нормално својство на овој 
производ, со тоа што треба да се означи посебно и 

4) да не содржи туѓи примеси. 
 

Член 78 
(1) Во името на сокот од зеленчук сеназначувави-

дот на зеленчукот. 
(2) Името на мешан сок од зеленчук треба да содр-

жи податоци за сите употребени видови зеленчук, спо-
ред редоследот на употребените количества. 

(3) Ако сокот од зеленчук е произведен со разбла-
жување на концентриран сок од зеленчук, треба посеб-
но да се означи. 

(4) Во означувањето за сокот од зеленчук и меша-
ниот сок од зеленчук треба да биде назначено дали е 
бистар, матен или кашест. 

 
Концентриран сок од зеленчук 

 
Член 79 

Концентрирање на концентриран сок од зеленчук 
се врши со отпарување на водата и тоа во вакуум апа-
рати и со замрзнување. 

 
Концентриран сок од црвен домат (концентрат од 

домати) 
 

Член 80 
(1) Концентратот од домати  може да се конзервира 

со физичка постапка. 
(2) Содржината на црвен домат треба да биде 7% 

или повеќе од природните вкупни растворливи цврсти 
материи, но не дехидриран до прашок или во форма на 
снегулки. 

(3) Концентратот од домати може да се смета за 
„доматно пире“ или „доматна паста“, кога концентра-
тот ги задоволува следните барања: 

1) доматно пире – концентрат од домати што содр-
жи не помалку од 7% и не повеќе од 24% природни 
вкупни растворливи  цврсти материи и 

2) доматна паста – концентрат од домати што содр-
жи најмалку 24% природни вкупни природни раствор-
ливи  цврсти материи. 

 
Член 81 

Концентратот од црвен домат кој се става во про-
мет  треба да ги задоволува следните барања: 

1) да има природно црвена боја на узреан црвен до-
мат, која може да има жолтеникава нијанса, со тоа што 
да не преминува во темна; 

2) да не содржи туѓи примеси; 
3) да има пријатенспецифиченмирис и вкус, 
4) да не е превриен, во состојба на вриење, ниту со 

знак на загореност; 
5) да содржи најмалку 40% редуцирачки материи 

изразени како инвертен шеќер во однос на сувата мате-
рија на производот; 

6) да не содржи повеќе од 10% додадена кујнска 
сол во однос на вкупното количество сува материја; 

7) да не содржи повеќе од 10% вкупни киселини 
изразени како лимонска киселина во однос на вкупното 
количество на сува материја, несметајќи ја сувата мате-
рија; 

8) да не содржи повеќе од 0.1% пепел нерастворлив 
во HCL и 

9) да не содржи повеќе од 50% позитивни полиња 
на мувла (според Howard). 
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Сос од зеленчук, кечап и сродни производи 
 

Член 82 
(1) При производството на производи од сос од зелен-

чук, кечап и сродни производиможат да се употребат: 
1) растителни белковини; 
2) брашно и скроб до 5% (м/м); 
3) кујнска сол (NaCl) до 3% (м/м); 
4) шеќер (сахароза) и рафиниран шеќерен сируп и 
5) оцет, природни мирудии, екстракти и дестилати 

од природни мирудии. 
 

Член 83 
(2) Сосот од зеленчук треба да ги задоволува след-

ните барања: 
1) да има вкус, мирис и боја карактеристични за зе-

ленчукот од кој е произведен; 
2) да има кашеста до густа конзистенција со или без 

видливи делчиња на зеленчук; 
3) да не е загорен и да не покажува знаци на фер-

ментација; 
4) да не содржи помалку од 5 % сува материја која 

потекнува од зеленчук; 
5) да не содржи повеќе од 0.05% пепел нераствор-

лив во HCl, освен сос од зеленчук со печурки и сос од 
рен, кај кои содржината на пепелот нерастворлив во 
HCl не треба да преминува 0.1 % и 

6) да не содржи туѓи примеси. 
 

Член 84 
Кечап може да се произведува од различни видови 

зеленчук а треба да ги задоволува следните барања: 
1) да има вкус, мирис и боја својствени за зеленчу-

кот од кој е произведен; 
2) да има умерено густа, хомогена и мазна конзи-

стенција без видливи делчиња на зеленчук; 
3) да не содржи туѓи примеси; 
4) да не е загорен и да не покажува знаци на ферме-

тација; 
5) да содржи најмалку 5% (м/м) сува материја која 

потекнува од зеленчук, освен кај кечапот од домат кој 
треба да содржи најмалку 8% (м/м) сува материја по 
потекло од домат и 

6) да содржи најмногу 0.05% пепел нерастворлив во 
(HCl). 

 
Глава 7 

 
Печурки и нивни преработки 

 
Член 85 

Печурките, зависно од начинот на производството 
односно берењето и собирањето, се ставаат во промет 
во свежа состојба како: 

1) јадливи одгледувани печурки и 
2) јадливисамоникнати печурки. 
 

Член 86 
Јадливите печурки што се ставаат во промет треба 

да ги задоволуваат следните барања: 
1) да се нормално развиени; 
2) да имаат карактеристична форма за видот; 
3) да се цели, ако тоа со овој правилник не е пропи-

шано поинаку за одреден вид или класа; 
4) да имаат свеж изглед; 
5) да се здрави, подразбирајќи отсуство на расипа-

ност предизвикана од болест, инсекти или други пара-
зити, вклучувајќи и производи нападнати од гнилежни 
микроорганизми; 

6) да се без присуство на инсекти или други паразити; 
7) да се без зголемена влажност; 
8) да се без туѓ мирис и вкус и 
9) бројот на дршки да не го надминува бројот на 

шапки. 

Член 87 
Кај јадливите печурки што се ставаат во промет 

прифатливи се следниве недостатоци: 
 

1) јадливисамоникнати печур-
ки 

 

минерални нечистотии не повеќе од 1% m/m 
органски нечистотии од рас-
тително потекло 

не повеќе од 0.3% 
m/m 

печурки оштетени од црви не повеќе од 6% m/m 
вкупно оштетување, 
вклучително не пове-
ќе од 2% сериозно 
оштетување 

  
2) јадливи одгледувани пе-
чурки 

 

минерални нечистотии не повеќе од 0.5% 
m/m 

органски нечистотии (вклучи-
телно компост) од растително 
потекло 

цели печурки - не по-
веќе од 0.3% m/m 
пресечени печурки – 
не повеќе од 1%m/m 

печурки оштетени од црви не повеќе од 1% m/m 
вкупно оштетување, 
вклучително не повеќе 
од 0.5% сериозно 
оштетување 

 
Сушени печурки 

 
Член 88 

Сушените печурки што се ставаат во промет треба 
да ги задоволуваат следните барања: 

1) со потопување во вода лесно да се рехидрираат; 
2) да имаат вкус, мирис и боја карактеристични за 

определен вид; 
3) да не содржат повеќе од 0,02%  (m/m) органски 

нечистотии од растително потекло освен кај shii-take, 
кај кои содржината може да биде до 1% (m/m); 

4) да не содржат повеќе од 2% (m/m) минерални не-
чистотии; 

5) да не содржат повеќе од 12% (m/m) вода, суше-
ните печурки со смрзнување да не содржат повеќе од 
6% (m/m)вода, а кај shii-take содржината може да биде 
до 13% (m/m); 

6) сушени јадливисамоникнати печурки да не содр-
жат повеќе од 20% (m/m) оштетувања, вклучително и 
сериозни оштетувања, додека сушените јадливи одгле-
дувани печурки да не содржат повеќе од 1% m/m вкуп-
ни оштетувања, вклучително не повеќе од 0.5% m/m 
сериозни оштетувања и 

7) сушените печурки треба да содржат делови од 
плодовите со правилна форма и толку големи што лес-
но може да се утврди видот на печурките. 

 
Член 89 

Означувањето за сушени печурки покрај податоците 
од член 4 на овој правилник, треба да содржи и податок 
за количеството на свежи печурки на кое му одговара 
содржината на сушените печурки во пакувањето. 

 
Грубо мелени печурки  и мелени печурки 

 
Член 90 

Грубо мелените печурки  и мелените печурки што 
се ставаат во промет треба да ги задоволуваат следните 
барања: 

1) содржината на вода да не биде поголема од 13% 
m/m кај грубо мелените печурки и не поголема од 9% 
m/m кај мелените печурки и 

2) да не содржат повеќе од 2% (m/m) минерални не-
чистотии. 
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Саламурени печурки 
 

Член 91 
Во производството на саламурени печурки може да 

се употребуваат: 
1) кујнска сол (Na Cl) не повеќе од 2.5% m/m; 
2) шеќери не повеќе од 2.5% m/m и 
3) оцет не повеќе од 2.5% m/m изразено како оцетна 

киселина. 
 

Член 92 
Саламурените печурки што се ставаат во промет 

треба да ги задоволуваат следните барања: 
1) да имаат вкус, мирис и боја карактеристични за 

соодветниот вид печурки; 
2) налевот да биде опалесцентен до благо заматен; 
3) да не содржат повеќе од 0.1% m/m минерални  

нечистотии; 
4) да не содржат повеќе од 0.02% m/m органски не-

чистотии од растително потекло и 
5) јадливите самоникнати печурки да не содржат 

повеќе од 6% (m/m) оштетувања од црви, вклучително 
и 2% m/m сериозни оштетувања, додека јадливите одг-
ледувани печурки да не содржат повеќе од 1% m/m 
вкупни оштетувања од црви, вклучително не повеќе од 
0.5% m/m сериозни оштетувања; 

 
Член 93 

Ако саламурениот производ од печурки е произве-
ден од мешавина на одгледувани и самоникнати печур-
ки, означувањето на тој производ треба да содржи и 
податоци за видот на тие печурки по опаѓачки редос-
лед на употребените количества. 

 
Ферментирани печурки 

 
Член 94 

Ферментирани печурки (одгледувани или самоник-
нати) што се ставаат во промет треба да ги задоволува-
ат следните барања: 

1) да имаат вкус, мирис и боја карактеристични за 
соодветниот вид ферментирани печурки; 

2) плодот на печурката да има изразена еластична 
конзистенција карактеристична за видот; 

3) налевот да биде матен, но без појава на тегли-
вост; 

4) да не содржат туѓи примеси; 
5) содржината на NaCl во готовиот производ да из-

несува не помалку од 3% - (m/m) и не повеќе од  
6%m/m; 

6) содржината на вкупните киселини изразени како 
млечна киселина да изнесува најмалку 1%- (m/m), со 
тоа што млечната киселина да потекнува исклучиво од 
биоферментацијата на печурките; 

7) содржината на минерални нечистотии да не биде 
поголема од 0.2% m/m; 

8) содржината на органски нечистотии од растител-
но потекло да не биде поголема од 0.1% m/m и 

9) саламурените печурки да не содржат повеќе од 
4% (m/m) оштетувања од црви. 

 
Член 95 

Ако ферментираниот производ од печурки е произ-
веден од мешавина на одгледувани и самоникнати пе-
чурки, означувањето на тој производ треба да содржи и 
податоци за видот на тие печурки по опаѓачки редос-
лед на употребените количества. 

 
Печурки во маслиново масло и други растителни 

масла 
 

Член 96 
Во производството на печурки во маслиново масло 

и други растителни масла може да се употребуваат: 

1) кујнска сол (Na Cl) не повеќе од 1% m/m; 
2) маслиново масло и други јадливи растителни 

масла; 
3) содржината на минерални нечистотии да не биде 

поголема од 0.1% m/m; 
4) содржината на органски нечистотии од растител-

но потекло да не биде поголема од 0.02% m/m и 
5) јадливите самоникнати печурки да не содржат 

повеќе од 6% (m/m) оштетувања од црви, вклучително 
и 2% m/m сериозни оштетувања, додека јадливите одг-
ледувани печурки да не содржат повеќе од 1% m/m 
вкупни оштетувања од црви, вклучително не повеќе од 
0.5% m/m сериозни оштетувања. 

 
Стерилизирани печурки 

 
Член 97 

Стерилизирани печурки што се ставаат во промет 
треба да ги задоволуваат следните барања: 

1) да имаат изразен вкус и мирис карактеристичен 
за свежи печурки; 

2) да не содржат туѓи примеси; 
3) целите печурки или деловите од печурки да се 

изедначени по големина и боја и деловите да може лес-
но да се распознаваат во производот; 

4) налевот да е бистар до слабо опалесцентен и ко-
личеството на печурки во налевот да изнесува најмалку 
50 % по маса, освен кај буковки кај кои тоа количество 
треба да изнесува најмалку 45%; 

5) содржината на NaClво готов производ да не е по-
голема од 2% - (m/m); 

6) содржината на минерални нечистотии да не биде 
поголема од 0.2% m/m; 

7) содржината на органски нечистотии од растител-
но потекло да не биде поголема од 0.02% m/m и 

8) јадливите самоникнати печурки да не содржат 
повеќе од 6% (m/m) оштетувања од црви, вклучително 
и 2% m/m сериозни оштетувања, додека јадливите одг-
ледувани печурки да не содржат повеќе од 1% m/m 
вкупни оштетувања од црви, вклучително не повеќе од 
0.5% m/m сериозни оштетувања. 

 
Член 98 

Ако стерилизираниот производ од печурки е произ-
веден од мешавина на одгледувани и самоникнати пе-
чурки, означувањето на тој производ треба да содржи и 
податоци за видот на тие печурки по опаѓачки редос-
лед на употребените количества. 

 
Член 99 

(1) При производство на стерилизирани печурки ка-
ко додаток може да се користи зеленчук и други пре-
хранбени производи.  

(2) Кај стерилизираните печурки со додатоци, пе-
чурки треба да има најмалку 50% во однос на нето-ма-
сата на производот. 

 
Член 100 

Означувањето за стерилизирани печурки со додато-
ци, покрај податоците од член 4 на овој правилник, 
треба да содржи и податок за количеството на содржа-
ните печурки, во единица на маса, како и податок за 
видот на додатоците по опаѓачки редослед на употре-
бените количества. 

 
Екстракт од печурки и концентрат од печурки 
 

Член 101 
Екстрактот од печурки и концентратот од печурки 

што се ставаат во промет треба да ги задоволуваат 
следните барања: 

1) содржината на кујнска сол (Na Cl) да не биде по-
голема од 20% m/m и 
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2) екстрактот од печурки и концентратот од печур-
ки не треба да содржат минерални нечистотии и орган-
ски нечистотии од растително потекло. 

 
Концентрат од сушени печурки 

 
Член 102 

Концентратот од сушени печурки што се става во 
промет треба да ги задоволува следните барања: 

1) содржината на кујнска сол (Na Cl) да не биде по-
висока од 9% m/m; 

2) содржината на водада не биде поголема од 5% 
m/m и 

3) концентратот од сушени печурки не треба да со-
држи минерални нечистотии и органски нечистотии од 
растително потекло. 

 
Посолени печурки (полуготов производ) 

 
Член 103 

Посолените печурки што се ставаат во промет тре-
ба да ги задоволуваат следните барања: 

1) содржината на кујнска сол (Na Cl) да не биде по-
ниска од 15% m/m и повисока од 18% m/m; 

2) содржината на минерални нечистотии да не биде 
поголема од 0.3% m/m; 

3) содржината на органски нечистотии од растител-
но потекло да не биде поголема од 0.05% m/m и 

4) јадливите самоникнати посолени печурки да не 
содржат повеќе од 6% (m/m) оштетувања од црви, 
вклучително и 2% m/m сериозни оштетувања, додека 
јадливите одгледувани посолени печурки да не содр-
жат повеќе од 1% m/m вкупни оштетувања од црви, 
вклучително не повеќе од 0.5% m/m сериозни оштету-
вања. 

 
Пастеризирани печурки 

 
Член 104 

Пастеризираните печурки што се ставаат во промет 
треба да ги задоволуваат следните барања: 

1) да имаат изразен вкус и мирис карактеристичен 
за свежи печурки; 

2) да не содржат туѓи примеси; 
3) целите печурки или деловите од печурки да се 

изедначени по големина и боја и деловите да може лес-
но да се распознаваат во производот; 

4) процентот на оштетување на целите печурки да 
не биде поголем од 10%, сметано на нето маса печурки 
без налев (под оштетени цели печурки се подразбираат 
печурки кај кои недостига повеќе од 1/3 на шапката); 

5) пастеризираните одгледувани печурки да не ги 
нападнале инсекти, а пастеризираните самоникнати пе-
чурки да не содржат повеќе од 10% печурки со видли-
ви каналчиња по потекло од инсекти и други паразити, 
сметано на самата печурка без налев; 

6) налевот да е бистар до слабо опалесцентен и ко-
личеството на печурки во налевотда изнесува најмалку 
50 % по маса, освен кај буковки кај кои тоа количество 
треба да изнесува најмалку 45%; 

7) содржината на вкупните киселини во готов про-
извод, сметано како оцетна киселина, да не преминува 
повеќе од 2% (m/m); 

8) содржината на пепел нерастворлив во концен-
трирана HClда не е поголема од 0,1% во готов произ-
вод; 

9) содржината на NaCl во готов производ да не е 
поголема од 2% - (m/m) и 

10) пастеризираните одгледувани печурки да не со-
држат органски нечистотии, а пастеризиранитесамо-
никнати печурки да не содржат повеќе од 0,02% (m/m) 
органски нечистоти. 

Член 105 
Ако пастеризираниот производ од печурки е произ-

веден од мешавина на одгледувани и самоникнати пе-
чурки, означувањето на тој производ треба да содржи и 
податоци за видот на тие печурки по опаѓачки редос-
лед на употребените количества. 

 
Член 106 

(1) При производство на пастеризирани печурки ка-
ко додаток може да се користи зеленчук и други пре-
хранбени производи.  

(2) Кај пастеризираните печурки со додатоци, пе-
чурки треба да има најмалку 56% во однос на нето-ма-
сата на производот. 

 
Член 107 

Означувањето за пастеризирани печурки со додато-
ци, покрај податоците од член 4 на овој правилник, 
треба да содржи и податок за количеството на содржа-
ните печурки, во единица на маса, како и податок за 
видот на додатоците по опаѓачки редослед на употре-
бените количества. 

 
Печурки во сос 

 
Член 108 

Во технолошкиот процес на производство на печур-
ки во сос може да се употребат: кујнска сол, масти и 
масла од растително и животинско потекло, млеко и 
производи од млеко, месни екстракти или булјони од 
месо, оцет, мирудии, екстракти на мирудии, брашно 
или скроб и мононатриумглутаминат. 

 
Член 109 

Во производството на печурки во сос не се употре-
буваат вештачки ароматични средства, вештачки бои и 
вештачки средства за засладување. 

 
Член 110 

Печурките во сос што се ставаат во промет треба да 
ги задоволуваат следните барања: 

1) да имаат вкус, мирис и боја карактеристични за 
видот на употребените печурки и состојки; 

2) да содржат најмалку 40% (m/m) делови од печур-
ки во однос на нето-масата на производот; 

3) да не содржат повеќе од 2% (m/m)натриумхло-
рид во готов производ и не повеќе од 2% (m/m)од вкуп-
ните киселини сметани како оцетна киселина; 

4) да бидат со пријатен, благ вкус и без мирис; 
5) да не доаѓа до издвојување на фази; 
6) да не содржат повеќе од 0,05% (m/m)пепел не-

растворлив во хлороводородна киселина и 
7) да не содржат органски нечистотии. 
 

Член 111 
Ако печурките во сос се произведени од повеќе ви-

дови печурки, означувањето на тој производ треба да 
содржи и податоци за видот на тие печурки по опаѓач-
ки редослед на употребените количества. 

 
Член 112 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да се применуваатПравилникот за квали-
тетот на овошјето, зеленчукот и печурките („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 29/79 и 53/87), Правилникот за ква-
литетот на производитеод овошје, зеленчук и печурки 
и на пектинските препарати („Службен лист на СФРЈ“ 
број 1/79, 20/82, 39/89 и 74/90) и Правилникот за квали-
тетот на јастиви печурки и на производи од јастиви пе-
чурки („Службен весник на СФРЈ“ број 46/91). 
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Член 113 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена 
согласност од Владата на Република Македонија. 

 
 Директор  

Бр. 02-2195/4 
14 април 2014 година 

на Агенција за храна  
и ветеринарство, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
____________________  

 
*1Правилникот за општите барања за безбедност на храна-
та во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи 
од пестициди во или врз храната е усогласен со РЕГУЛА-
ТИВА (ЕЗ) бр. 396/2005 на ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ 
И НА СОВЕТОТ од 23 февруари 2005 година за макси-
малните нивоа на остатоци од пестициди во или врз хра-
ната и храната за животни од растително или од животин-
ско потекло и за изменување на Директивата 91/414/ЕЕЗ, 
CELEX бр. 32005R0396; 
*2 Правилникот за  адитивите што се употребуваат во про-
изводството на храна е усогласен соРЕГУЛАТИВА (ЕЗ) 
бр. 1332/2008 на ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СО-
ВЕТОТ од 16 декември 2008 за ензими во храната и за 
иземенување и дополнување на Директивата на Советот 
83/417/EEЗ, Регулативата на Советот (EЗ) Бр. 1493/1999, 
Директивата 2000/13/EЗ, Директивата на Советот 
2001/112/EЗи Регулативата (EЗ) Бр. 258/97,CELEX бр. 
32008R1332; РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) Бр. 1333/2008 НА ЕВ-
РОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 16 декем-
ври 2008 година за прехранбени адитиви, CELEX бр. 
32008R1333; РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) 1334/2008 НА ЕВРОП-
СКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 16 декември 
2008 година, за аромите и одредени состојки на храна со 
особености на ароми за употреба во и на храна и за изме-
нување на Регулативата (ЕЕЗ) бр. 1601/91 на Советот, Ре-
гулативи (ЕЗ) бр. 2232/96 и (ЕЗ) бр.110/2008 и Директива 
2000/13/ЕЗ, CELEX бр. 32008R1334;ДИРЕКТИВА НА ЕВ-
РОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ 94/35/EEЗод 
30 јуни 1994 годиназазасладувачи што се користат во пре-
хранбените производи,CELEX бр.31994L0035; ДИРЕКТИ-
ВА НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ 
94/36/ЕЗ од 30 јуни 1994 година за боите што се употребу-
ваат во прехранбените производи, CELEX бр.31994L0036; 
ДИРЕКТИВА НАЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СОВЕТОТ 95/2/ЕЗ од 20 февруари 1995 година за пре-
хранбени адитиви, освен бои и засладувачи, CELEX 
бр.31995L0002. 

_____________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2172. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и 
член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 
78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за 
влегување во сила  на лиценца за производство на 
електрична енергија на седницата одржана на ден 
29.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство и трго-

вија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
Дренак бр.30 Скопје, за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала Сончева електроцентрала до 50 kW  

„Јоан Солар“ МВ Азмак с. Горно Соње КП 1515/19  из-
дадена со Одлука УП1 бр. 07-22/14 од 16.04.2013 го-
дина, („Службен весник на РМ“ бр. 64/14) влегува во 
сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
   УП1 Бр. 07-22/14  

29 април 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство и трговија ЈОАН СО-

ЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30 
Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
29.04.2014 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
29.04.2049 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ – 169.01.1/14 
 
6. Број на деловниот субјект – 6789080 
 
7. Единствен даночен број – 4058012513294 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Сончева 
електроцентрала до 50 kW  „Јоан Солар“ МВ Азмак с. 
Горно Соње КП 1515/19, КО Горно Соње, Општина 
Сопиште. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
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енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30 Скопје, (во по-
натамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото 
учество на пазарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непос-
реден увид во целокупната документација, како и пристап 
во објектите, деловните простории, простори, инстала-
ции, како и на средствата и опремата потребни за вршење 
на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од   Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 
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30. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, 

Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе 
мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
Прилог 2 
 
1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. име на фотоволтаичен систем – „Сончева елек-

троцентрала до 50 kW  „Јоан Солар“ МВ Азмак с. Гор-
но Соње КП 1515/19 со планирана моќност 49,5 kW;  

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-
кацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25 
000; 

3. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-
бутивната мрежа -  на 0.4 kV напонско ниво согласно 
решението за согласност за приклучување на електро-
дистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД 
Скопје; 

4. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2013 година, 
- година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа – 2014 година, 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

- 25 години, 
5. податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули – 198 x 250 W 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул ЈА СОЛАР, ЈАР6– 250; 
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
- Моќнoст на модул: 250 W 
- Напон на модул: 29.94 V 
- Струја на модул: 8.92 A 
- Вкупна инсталирана моќност: 49,5 кW 
6. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – REFUsol008K-020K  и REFUsol008K-08K, AE 
REFUsol; 

- Номинални податоци на инвертор: 
- Макс. DC моќност при cos φ =1   24.000 W 
- Макс. АC моќност                    20.000 W 
- Максимална моќнoст на инвертор: 2 x 20.000 + 

8.000 W 
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1.412 

kWh/m2; 
8. Очекувано годишно производство на електрична 

енергија – 72.500 kWh. 
____________ 

2172. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и 
член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 
78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за 
влегување во сила  на лиценца за производство на 
електрична енергија на седницата одржана на ден 
29.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство и тргови-

ја ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дре-
нак бр.30 Скопје, за вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија од фотонапонска електро-
централа Сончева електроцентрала до 50 kW  „Јоан Со-
лар“ МВ Азмак с. Горно Соње КП 1515/28  издадена со 
Одлука УП1 бр. 07-23/14 од 16.04.2013 година, („Службен 
весник на РМ“ бр. 64/14) влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
   УП1 Бр. 07-23/14  

29 април 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство и трговија ЈОАН СО-

ЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30 
Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
29.04.2014 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
29.04.2049 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ – 166.01.1/14 
 
6. Број на деловниот субјект – 6789080 
 
7. Единствен даночен број – 4058012513294 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Сончева 
електроцентрала до 50 kW  „Јоан Солар“ МВ Азмак с. 
Горно Соње КП 1515/28, КО Горно Соње, Општина 
Сопиште. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
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енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30 Скопје, (во по-
натамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото 
учество на пазарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година.  Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалите-
тот на произведената електрична енергија и по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената елек-
трична енергија во определен временски период. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 
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20. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци  за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2 
 
1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
1. име на фотоволтаичен систем – „Сончева елек-

троцентрала до 50 kW  „Јоан Солар“ МВ Азмак с. Гор-
но Соње КП 1515/28 со планирана моќност 49,5 kW;  

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-
кацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25 
000; 

3. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-
бутивната мрежа -  на 0.4 kV напонско ниво согласно 
решението за согласност за приклучување на електро-
дистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД 
Скопје; 

4. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2013 година, 
- година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа – 2014 година, 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

- 25 години, 
5. податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули – 198 x 250 W 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул ЈА СОЛАР, ЈАР6– 250; 
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
- Моќнoст на модул: 250 W 
- Напон на модул: 29.94 V 
- Струја на модул: 8.92 A 
- Вкупна инсталирана моќност: 49,5 кW 
6. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – REFUsol008K-020K  и REFUsol008K-08K, AE 
REFUsol; 

- Номинални податоци на инвертор: 
- Макс. DC моќност при cos φ =1    24.000 W 
- Макс. АC моќност                   20.000 W 
- Максимална моќнoст на инвертор: 2 x 20.000 + 

8.000 W 
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1.412 

kWh/m2; 
8. Очекувано годишно производство на електрична 

енергија – 72.500 kWh. 
____________ 

2174. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и 
член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 
78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за 
влегување во сила  на лиценца за производство на 
електрична енергија на седницата одржана на ден 
29.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство и трго-

вија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
Дренак бр.30 Скопје, за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотонапонска 

електроцентрала Сончева електроцентрала до 50 kW  
„Јоан Солар“ МВ Азмак с. Горно Соње КП 1523/1  из-
дадена со Одлука УП1 бр. 07-24/14 од 16.04.2013 го-
дина, („Службен весник на РМ“ бр. 64/14) влегува во 
сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
     
   УП1 Бр. 07-24/14  

29 април 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство и трговија ЈОАН СО-

ЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30 
Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
29.04.2014 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
29.04.2049 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 168.01.1/14 
 
6. Број на деловниот субјект – 6789080 
 
7. Единствен даночен број – 4058012513294 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Сончева 
електроцентрала до 50 kW  „Јоан Солар“ МВ Азмак с. 
Горно Соње КП 1523/1, КО Горно Соње, Општина Со-
пиште. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
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енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30 Скопје, (во по-
натамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото 
учество на пазарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непос-
реден увид во целокупната документација, како и пристап 
во објектите, деловните простории, простори, инстала-
ции, како и на средствата и опремата потребни за вршење 
на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од   Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 



 Стр. 62 - Бр. 69                                                                                       30 април 2014 
 

20. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, 

Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе 
мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
Прилог 2 
 
1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. име на фотоволтаичен систем – Сончева електро-

централа до 50 kW  „Јоан Солар“ МВ Азмак с. Горно 
Соње КП 1523/1 со планирана моќност 49,5 kW;  

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-
кацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25 
000; 

3. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-
бутивната мрежа -  на 0.4 kV напонско ниво согласно 
решението за согласност за приклучување на електро-
дистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД 
Скопје; 

4. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2013 година, 
- година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа – 2014 година, 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

- 25 години, 
5. податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули – 198 x 250 W 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул ЈА СОЛАР, ЈАР6– 250; 
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
- Моќнoст на модул: 250 W 
- Напон на модул: 29.94 V 
- Струја на модул: 8.92 A 
- Вкупна инсталирана моќност: 49,5 кW 
6. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – REFUsol008K-020K  и REFUsol008K-08K, AE 
REFUsol; 

- Номинални податоци на инвертор: 
- Макс. DC моќност при cos φ =1    24.000 W 
- Макс. АC моќност                    20.000 W 
- Максимална моќнoст на инвертор: 2 x 20.000 + 

8.000 W 
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1.412 

kWh/m2; 
8. Очекувано годишно производство на електрична 

енергија – 72.500 kWh. 
__________ 

2175. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и 
член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 
78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за 
влегување во сила  на лиценца за производство на 
електрична енергија на седницата одржана на ден 
29.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство и трго-

вија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
Дренак бр.30 Скопје, за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала Сончева електроцентрала до 50 kW  
„Јоан Солар“ МВ Азмак с. Горно Соње КП 1529/1  из-
дадена со Одлука УП1 бр. 07-25/14 од 16.04.2013 го-
дина, („Службен весник на РМ“ бр. 64/14) влегува во 
сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
   УП1 Бр. 07-25/14  

29 април 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство и трговија ЈОАН СО-

ЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30 
Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
29.04.2014 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
29.04.2049 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 167.01.1/14 
 
6. Број на деловниот субјект – 6789080 
 
7. Единствен даночен број – 4058012513294 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Сончева 
електроцентрала до 50 kW  „Јоан Солар“ МВ Азмак с. 
Горно Соње КП 1529/1, КО Горно Соње, Општина Со-
пиште. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
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енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30 Скопје, (во по-
натамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото 
учество на пазарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден  увид во докумен-
тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непос-
реден увид во целокупната документација, како и пристап 
во објектите, деловните простории, простори, инстала-
ции, како и на средствата и опремата потребни за вршење 
на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од   Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 
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60. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, 

Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе 
мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
Прилог 2 
 
1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. име на фотоволтаичен систем – „Сончева елек-

троцентрала до 50 kW  „Јоан Солар“ МВ Азмак с. Гор-
но Соње КП 1529/1 со планирана моќност 49,5 kW;  

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-
кацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25 
000; 

3. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-
бутивната мрежа -  на 0.4 kV напонско ниво согласно 
решението за согласност за приклучување на електро-
дистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД 
Скопје; 

4. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2013 година, 
- година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа – 2014 година, 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

- 25 години, 
5. податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули – 198 x 250 W 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул ЈА СОЛАР, ЈАР6– 250; 
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
- Моќнoст на модул: 250 W 
- Напон на модул: 29.94 V 
- Струја на модул: 8.92 A 
- Вкупна инсталирана моќност: 49,5 кW 
6. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – REFUsol008K-020K  и REFUsol008K-08K, AE 
REFUsol; 

- Номинални податоци на инвертор: 
- Макс. DC моќност при cos φ =1   24.000 W 
- Макс. АC моќност                   20.000 W 
- Максимална моќнoст на инвертор: 2 x 20.000 + 

8.000 W 
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1.412 

kWh/m2; 
8. Очекувано годишно производство на електрична 

енергија – 72.500 kWh. 
___________ 

 
2176. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и 
член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 
78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за 
влегување во сила  на лиценца за производство на 
електрична енергија на седницата одржана на ден 
29.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство и трго-

вија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
Дренак бр.30 Скопје, за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала Сончева електроцентрала до 50 kW  
„Јоан Солар“ МВ Азмак с. Горно Соње КП 1529/2  из-
дадена со Одлука УП1 бр. 07-26/14 од 16.04.2013 го-
дина, („Службен весник на РМ“ бр. 64/14) влегува во 
сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
   УП1 Бр. 07-26/14  

29 април 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство и трговија ЈОАН СО-

ЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30 
Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
29.04.2014 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
29.04.2049 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 170.01.1/14 
 
6. Број на деловниот субјект – 6789080 
 
7. Единствен даночен број – 4058012513294 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Сончева 
електроцентрала до 50 kW  „Јоан Солар“ МВ Азмак с. 
Горно Соње КП 1529/2, КО Горно Соње, Општина Со-
пиште. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
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енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30 Скопје, (во по-
натамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото 
учество на пазарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 
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20. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, 

Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе 
мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
Прилог 2 
 
1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. име на фотоволтаичен систем – „Сончева елек-

троцентрала до 50 kW  „Јоан Солар“ МВ Азмак с. Гор-
но Соње КП 1529/2 со планирана моќност 49,5 kW;  

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-
кацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25 
000; 

3. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-
бутивната мрежа -  на 0.4 kV напонско ниво согласно 
решението за согласност за приклучување на електро-
дистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД 
Скопје; 

4. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2013 година, 
- година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа – 2014 година, 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

- 25 години, 
5. податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули – 198 x 250 W 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул ЈА СОЛАР, ЈАР6– 250; 
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
- Моќнoст на модул: 250 W 
- Напон на модул: 29.94 V 
- Струја на модул: 8.92 A 
- Вкупна инсталирана моќност: 49,5 кW 
6. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – REFUsol008K-020K  и REFUsol008K-08K, AE 
REFUsol; 

- Номинални податоци на инвертор: 
- Макс. DC моќност при cos φ =1    24.000 W 
- Макс. АC моќност                    20.000 W 
- Максимална моќнoст на инвертор: 2 x 20.000 + 

8.000 W 
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 1.412 

kWh/m2; 
8. Очекувано годишно производство на електрична 

енергија – 72.500 kWh. 
___________ 

2177. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и 
член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 
78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за 
влегување во сила  на лиценца за производство на 
електрична енергија на седницата одржана на ден 
29.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство и трго-

вија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
Дренак бр.30 Скопје, за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала Сончева електроцентрала до 125 kW  
„Јоан Солар“ МВ Азмак с. Горно Соње КП 
1525,1524,1523/2  издадена со Одлука УП1 бр. 07-27/14 
од 16.04.2013 година, („Службен весник на РМ“ бр. 
64/14) влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
   УП1 Бр. 07-27/14  

29 април 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

   
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство и трговија ЈОАН СО-

ЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30 
Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
29.04.2014 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
29.04.2049 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 171.01.1/14 
 
6. Број на деловниот субјект – 6789080 
 
7. Единствен даночен број – 4058012513294 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала Сончева 
електроцентрала до 125 kW  „Јоан Солар“ МВ Азмак с. 
Горно Соње КП 1525,1524,1523/2, КО Горно Соње, Оп-
штина Сопиште. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  
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11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30 Скопје, (во по-
натамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото 
учество на пазарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 
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19. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2 
 
1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. име на фотоволтаичен систем – Сончева електро-

централа до 125 kW  „Јоан Солар“ МВ Азмак с. Горно 
Соње КП 1525,1524,1523/2 со планирана моќност 124,5 
kW;  

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-
кацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25 
000; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-
бутивната мрежа -  на 0.4 kV напонско ниво согласно 
решението за согласност за приклучување на електро-
дистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД 
Скопје; 

4. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2013 година, 
- година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа – 2014 година, 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

- 25 години, 
5. податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули – 498 x 250 W 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул ЈА СОЛАР, ЈАР6– 250; 
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
- Моќнoст на модул: 250 W 
- Напон на модул: 29.94 V 
- Струја на модул: 8.92 A 
- Вкупна инсталирана моќност: 124,5 кW 
6. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – REFUsol008K-020K  и REFUsol017K-08K, AE 
REFUsol;  

- Номинални податоци на инвертор: 
- Макс. DC моќност при cos φ =1   24.000 W 
- Макс. АC моќност                   20.000 W 
- Максимална моќнoст на инвертор: 6 x 20.000 + 

17.000 W 
7. годишно сончево зрачење на таа локација – 

1.412 kWh/m2; 
8. Очекувано годишно производство на електрична 

енергија – 1.412 MWh. 
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