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шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на Ми-
нистерството за транспорт и врски...... 2

1938. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна одлука на Ми-
нистерството за транспорт и врски...... 2

1939. Одлука за давање согласност на Ре-
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1937. 

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

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за транспорт и врски бр. 07-756/2 
од 23.3.2011 година. 

 
Член 2 

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

 
     Бр.51-2350/1                       Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 

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

__________ 
1938. 

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

                                                 
О Д Л У К А 

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

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за транспорт и врски бр.07-829/2 од 
30.3.2011 година.  

 
Член 2 

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

 
     Бр.51-2372/1                       Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 

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

1939. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010, 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 10.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за транспорт и врски бр.07-820/2 од 
30.3.2011 година. 

 
Член 2 

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

 
     Бр.51-2373/1                       Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                   на Владата на Република 

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

__________ 
1940. 

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

                                                 
О Д Л У К А 

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

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за транспорт и врски бр.07-749/2 од 
22.3.2011 година.  

 
Член 2 

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

 
     Бр.51-2442/1                       Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 

  Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1941. 
Врз основа на член 91 став 1 од Законот за користе-

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

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 
ствар-објект кој се наоѓа на КП 88 КО Катланово и тоа: 

- Објект на КП. Бр. 88 број на зграда 10, намена на 
зграда Б3, влез 1, кат ПР, број 1 намена на посебен дел 
од зграда ДП,  со внатрешна површина од 312 м2; 

- Објект на КП 88 КО Катланово, број на зграда 10, 
намена на зграда Б3, влез 1, кат ПР, број 1 намена на 
посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 
31 м2; 

- Објект на КП 88 КО Катланово, број на зграда 10, на-
мена на зграда Б3, влез 1, кат 1, број 1, намена на посебен 
дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 225 м2; 

- Објект на КП 88 КО Катланово, број на зграда 10, 
намена на зграда Б3, влез 1, кат 1, број 1 намена на по-
себен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 
41м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
     Бр.51-2499/1                       Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 

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

__________ 
1942. 

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за културата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007 и 116/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.4.2011 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА 
– ТЕАТАР „КОМЕДИЈА“ -СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Заради подготвување и јавно изведување на музич-
ко-сценски дела, се основа Национална установа Теа-
тар „Комедија“ – Скопје, како непрофитна установа од 
областа на културата. 

Член 2 
Основна дејност на Националната установа Театар 

„Комедија“ – Скопје  е сценско-уметничка дејност. 
 

Член 3 
Називот на Националната установа гласи „Републи-

ка Македонија“ Национална установа – Театар „Коме-
дија“ - Скопје. 

Седиштето на Националната установа е на ул. „Ну-
шиќева“ бб - Скопје. 

 
Член 4 

Министерот за култура во рок од шест (6) месеци 
од денот на влегување во сила на оваа одлука ќе име-
нува вршител на должноста директор на Националната 
установа, како одговорно лице кое ќе ги врши работите 
на претставување и застапување на Националната уста-
нова до нејзиното конституирање.  

Министерот за култура во рок од шест (6) месеци 
од денот на влегување во сила на оваа одлука,  ќе име-
нува управен одбор на Националната установа соглас-
но со член 35 од Законот за културата. 

 
Член 5 

Управниот одбор на Националната установа во рок 
од 30 дена од денот на неговото именување по предлог 
на вршителот на должноста директор, ќе го донесе Ста-
тутот на Националната установа. 

 
Член 6 

Министерството за култура во рок од осум дена 
до денот на дадената согласност на Статутот распи-
шува Конкурс за избор на директор на Националната 
установа. 

 
Член 7 

Средствата и имотот за работа на Националната 
установа ќе се обезбедат од Буџетот на Република Ма-
кедонија, преку Министерството за  култура, како и од 
други извори. 

 
Член 8 

Упис во Централниот регистар на Република Маке-
донија ќе се изврши во рок од 60 дена од денот на из-
борот на директор на Националната установа. 

 
Член 9 

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

 
Бр.51-2515/1                       Претседател на Владата 

8 април 2011 година               на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р.  
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1943. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

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

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за транспорт и врски бр. 07-757/2 
од 23.3.2011 година. 

 
Член 2 

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

 
     Бр.51-2550/1                       Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 

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

__________ 
1944. 

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

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Генерален секретаријат на Владата на Република 
Македонија бр.07-986/1 од 13.4.2011 година. 

 
Член 2 

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

 
     Бр.51-2642/1                       Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1945. 

Врз основа на член 85-а став 4 од Изборниот зако-
ник („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
40/06, 152/08, 44/11 и 51/11), министерот за финансии, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕКЛАМЕН 
ПРОСТОР ИСКОРИСТЕН ОД СЕКОЈ ОД ОРГАНИ-
ЗАТОРИТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА И СРЕДС-
ТВАТА КОИ СЕ ПЛАТЕНИ ИЛИ СЕ ПОБАРУВААТ  

ПО ТОЈ ОСНОВ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на изве-

штајот за рекламниот простор искористен од секој од 
организаторите на изборната кампања и средствата кои 
се платени или се побаруваат по  тој основ. 

 
Член 2 

Искористениот рекламен простор од организатори-
те на изборната кампања и средствата кои се платени 
или се побаруваат по таа основа, се внесуваат на обра-
зецот "Извештајот за рекламен простор искористен од 
организаторите на изборната кампања", во А4 формат, 
на бела хартија, даден во Прилог кој е составен дел на 
овој правилник. 

Образецот од став 1 на овој член ги содржи следни-
те податоци: 

- подносител на извештајот, 
- организатор на изборната кампања, 
- искористен рекламен простор во единица вре-

ме/оглас, 
- вредност на искористен рекламен простор спо-

ред ценовник на платено политичко рекламирање 
(вкупно, попуст, вредност без попуст, платено и по-
барува) и 

- место, дата, матичен печат и потпис на одговорно 
лице.  

 
Член 3 

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

 
 Бр.12-19858/2  

13 јуни 2011 година               Министер за финансии, 
           Скопје                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1946. 
Врз основа на член 45 став (4) од Законот за квали-

тет на амбиентниот воздух („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.67/04, 92/07, 35/10 и 47/11), мини-
стерот за животна средина и просторно планирање, до-
несe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ 
НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ЕМИ-
СИИТЕ ВО АМБИЕНТИОТ ВОЗДУХ ОД СТАЦИ-
ОНАРНИ ИЗВОРИ, НАЧИНОТ И ВРЕМЕНСКИОТ 
ПЕРИОД НА ДОСТАВУВАЊЕ СОГЛАСНО КА-
ПАЦИТЕТОТ НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, СОДРЖИ-
НАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ДНЕВНИ-
КОТ НА ЕМИСИИ ВО АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на обрасците на доставување на податоците од 
емисиите во амбиентниот воздух од стационарни изво-
ри, начинот и временскиот период на доставување на 
податоци согласно со капацитетот на инсталацијата ка-
ко и содржината и начинот на водење на дневникот на 
емисии во амбиентниот воздух. 

 
Член 2 

Формата и содржината на обрасците на доставува-
ње на податоците од емисиите во амбиентниот воздух 
од стационарни извори, кои се извор на емисии на зага-
дувачки супстанции во амбиентниот воздух се дадени 
во Прилозите 1, 2, 3 и 4 кои се составен дел на овој 
правилник.  

 
Член 3 

(1) Податоците од емисиите во амбиентниот воздух 
од стационарни извори, субјектите кои управуваат со 
инсталациите со инсталирана моќност од 0 до 50 MW 
ги доставуваат со пополнување на обрасците во При-
лог 1, 2 и 4 на овој правилник, како и со доставување 
на кусо објаснување на извршената анализа на мерења-
та на годишно ниво.  

(2) Субјектите од став (1) на овој член  кои поседу-
ваат Интегрирана еколошка дозвола односно Дозвола 
за усогласување со оперативен план издадени врз осно-
ва на Законот за животната средина, податоците од 
став (1) на овој член ги доставуваат согласно условите 
пропишани во Дозволата.  

(3) Субјектите кои управуваат со инсталациите  со 
инсталирана моќност од 0 до 1 MW, обрасците од став 
(1) на овој член, ги пополнуваат со податоци кои се до-
биени врз основа на извршена проценка на емисиите, 
додека субјектите кои управуваат со инсталациите со 
инсталирана моќност од 1 MW до 50 MW ги пополну-
ваат обрасците со податоци добиени со мерење на еми-
сиите на годишно ниво.  

(4) Податоците од емисиите во амбиентниот воздух 
субјектите кои управуваат со инсталациите со инстали-
рана моќност над 50 MW ги доставуваат со пополнува-
ње на обрасците во Прилог 1, 2, 3 и 4 на овој правил-
ник, како и со доставување на кусо објаснување на из-
вршената анализа на мерењето на месечно ниво и извр-
шената анализа на мерењата на годишно ниво.  

(5) Субјектите кои поседуваат Интегрирана еколо-
шка дозвола односно Дозвола за усогласување со опе-
ративен план издадени врз основа на Законот за живот-
ната средина, податоците ги доставуваат согласно ус-
ловите пропишани во Дозволата. 

(6) Субјектите кои управуваат со инсталациите од 
став (1) и став (4) на овој член, податоците добиени врз 
основа на мерења направени на барање на јавноста, на 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање или врз основа на различните услови кои се ре-
зултат на променетиот вообичаен режим на работа, се 
внесуваат во обрасците во Прилог 1, 2 и 3 на овој пра-
вилник и во рок од 24 часа ги доставуваат до Државни-
от инспекторат за животна средина и Македонскиот 
информативен центар за животна средина. 

 
Член 4 

(1) Во Дневникот на емисии во амбиентниот воздух  
се води евиденција на податоци на емисии од изворот 
на загадување врз основа на редовно следење, мерење 
и обработка на податоците. Податоците во Дневникот 
се внесуваат по секое мерење или пресметка. Дневни-
кот се состои од податоци за: 

- инсталацијата; 
- технички податоци за инсталацијата; 
- работењето на инсталацијата; 
- овластено/и лице/а во инсталацијата одговорно/и 

за внесување на податоци во Дневникот и за доставува-
ње на извештаите;  

- тимот кој врши мерење, опремата за мерење, мер-
ното место и за условите при мерењето; 

- мерењето на емисиите  на загадувачките супстан-
ции;  

- оценката на годишните емисии на загадувачки 
субстанци, добиена со мерење или пресметка, и  

- извештаите од мерењата кои субјектите ги чуваат 
како составен дел на Дневникот. 

(2) Дневникот од став (1) на овој член се води во 
електронска и пишана форма. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр. 07-3799/4               Министер за животна средина  
2 јуни 2011 година                и просторно планирање, 

   Скопје                            д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 
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