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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3861. 
Врз основа на член 20 став 2 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 12.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НEДВИЖНИ 
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Минис-
терството за одбрана му престанува користењето на 
недвижните ствари- земјиште и земјиште под објекти, 
кое се наоѓа на: КП бр.16139/19, со вкупна површина 
од 4856 м2, запишано во Имотен лист бр.14368 за КО 
Куманово; на КП бр. 16139/20, со вкупна површина од 
4943 м2, запишано во Имотен лист бр.14368  за КО Ку-
маново; на КП бр. 16139/22, со вкупна површина од 
13925 м2, запишано во Имотен лист бр.14368 за КО 
Куманово и на КП бр. 16139/23, со вкупна површина 
од 9861 м2, запишано во Имотен лист бр.14368 за КО 
Куманово, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-1336/1 Заменик на претседателот 

12 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3862. 
Врз основа на член 43 став 14 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ПЕСОК И ЧАКАЛ 
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ГРАДЕ-

ЖНИШТВО СД-ТРАНС ДООЕЛ СЛАВЕ ИЗВОЗ-
УВОЗ С.ЗВЕГОР ДЕЛЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
„ОЏОВ ЧУКАР“ С.ЗВЕГОР, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 

 
Член 1 

Во Одлуката за доделување на концесија за експло-
атација на минерална суровина – песок и чакал на 
Друштвото за производство и градежништво СД-
ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево на 
локалитетот „Оџов Чукар“ с.Звегор, општина Делчево 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
185/2013), во точката 3  зборовите: „30 (триесет)”се за-
менуват со зборовите: „10 (десет)”.  

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

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

 
Бр. 42-2243/1 Заменик на претседателот 

12 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3863. 
Врз основа на член 61 став (4) од Законот за мине-

рални суровини (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА СПОЈУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКС-
ПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 
ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ ,,КАРПА“ С. КО-
ЛАРИ, ОПШТИНА ЗАЈАС, СО КОНЦЕСИЈАТА 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРО-
ВИНА - ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ ,,КРАСТА“ 
С. КОЛАРИ, ОПШТИНА ЗАЈАС НА ДРУШТВОТО 
ЗА МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ И ТР-
ГОВИЈА ФЕРО-ТРАНС ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО  

С. КОЛАРИ ЗАЈАС 
 
1. Со оваа одлука се врши спојување на концесијата 

за експлоатација на минерална суровина – варовник на 
локалитетот ,,Карпа“ с. Колари, општина Зајас, доде-
лена со Договор за концесија бр.24-8819/1 од 
30.10.2007 година со концесијата за експлоатација на 
минерална суровина - варовник на локалитетот 
,,Краста“ с. Колари, општина Зајас, доделена со  До-
говор за концесија бр.24-1438/2 од 13.6.2013 година. 

2. По спојувањето на концесиите од точката 1 на 
оваа одлука, концесијата за експлоатација на минерал-
ната суровина - варовник на локалитетот ,,Краста“                
с. Колари, општина Кичево е со површина на просто-
рот дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелата и тоа: 

      

Точка Координата 
Y 

Координата 
X 

Т-1 7492822 4610379 

Т-2 7493019 4610341 

Т-3 7493027 4610296 

Т-4 7493106 4610290 

Т-5 7493164 4610207 

Т-6 7493211 4610211 

Т-7 7493082 4610353 

Т-8 7492975 4610543 

Т-9 7493000 4611316 

Т-10 7492000 4611316 

Т-11 7492000 4610786 

Т-12 7492625 4610500 

                                                                                        
3. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 2 на оваа одлука изнесува 
P=0.767769 km2. 
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4. Времетраењето на доделената концесија од точка 

2 на оваа одлука изнесува до 13.12.2025 година. 

5. Висината на надоместокот за концесијата од точ-

ка 2 на оваа одлука се определува со Договорот за 

концесија во согласност со Тарифникот за утврдување 

на висината на надоместоците за издавање на дозволи 

и концесии за вршење на детални геолошки истра-

жувања и концесии за експлоатација на минерални су-

ровини. 

6. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за концесијата од точка 2 на оваа одлука ќе се опре-

делат со Договорот за концесија. 

7. Како почеток на важење на концесијата од точка 

2 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

8. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-3089/1 Заменик на претседателот 

12 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3864. 

Врз основа на член 20 став 3 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 12.8.2014 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ  НА  НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОП-

ШТИНА ДЕЛЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за труд и социјална политика му престанува 

користењето на недвижни ствари - објекти,  кои се нао-

ѓаат на КП 4990, Катастарска Општина Делчево,  запи-

шани во Имотен лист број 10736, сопственост на Ре-

публика Mакедонија  и тоа: 

- дел 2, зграда 1, Д3, влез 1, кат 1, со внатрешна  

површина  514 м2,  

- дел 2, зграда 1, Д3, влез 1, кат 2,  со  внатрешна  

површина  301 м2, 

- дел 2, зграда 1, Д3, влез 1, МА,  со  внатрешна  

површина  144 м2, 

- дел 2, зграда 1, А1, влез 1, П, со  внатрешна  пов-

ршина  514 м2, 

- дел 2, зграда 1, Д3, влез 1, ПР,  со  внатрешна  пов-

ршина  696 м2, 

- дел 2, зграда 1, А4, влез 1, ПР,  со  внатрешна  

површина  13 м2. 

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Општина 

Делчево. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 

труд и социјална политика и Општина Делчево, во рок 

од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5006/1 Заменик на претседателот 

12 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3865. 

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за корис-

тење 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 12.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНА СТВАР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИ-

ТА И СПАСУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Дирекцијата за заштита и спасу-

вање се дава на  трајно користење без надомест нед-

вижна ствар – зграда бр.6 влез 1 кат ПР, со површина 

од 152 м2, која се наоѓа на КП бр. 5234, КО Ѓорче Пет-

ров 3 – Дексион, запишана во Имотен лист бр.94841, 

сопственост на Република Македонија.  

      

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5203/1 Заменик на претседателот 

12 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3866. 

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за корис-

тење 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 12.8.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ  НА ДИРЕКЦИЈАТА  
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Дирекцијата за заштита и спасу-
вање се даваат на трајно користење без надомест нед-
вижни ствари - објекти со вкупна површина од 366 м2 
кои се наоѓаат на КП бр.1568/2, КО Чаир, запишани во 
Имотен лист бр.92499, сопственост на Република Ма-
кедонија и тоа: 

- број на зграда 91, влез 1, кат ПР , со површина од 
183 м2 и 

- број на зграда 92, влез 1, кат ПР, со површина од 
183 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5203/2 Заменик на претседателот 

12 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3867. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за корис-

тење 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 12.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Oпштина Кочани се даваат на 

трајно користење без надомест недвижни ствари – об-
јекти со вкупна површина од 778 м2, кои се наоѓаат во 
КО Јамиште, запишани во Имотен лист бр.220, соп-
ственост на Република Македонија и тоа: 

- КП бр. 332/443, Број на зграда 1, Влез 1, Кат ПР, 
со површина од 193 м2; 

- КП бр. 332/445, Број на зграда 1, Влез 1, Кат ПР со 
површина од 194 м2; 

- КП бр. 332/442, Број на зграда 1, Влез 1, Кат ПР со 
површина од 191 м2 и 

- КП бр. 332/444, Број на зграда 1, Влез 1, Кат, ПР 
со површина од 200 м2. 

         
Член 2 

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

 
Бр. 42-5204/1 Заменик на претседателот 

12 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3868. 
Врз основа на член 20 став (1) од Законот за корис-

тење 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 12.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Општина Делчево се даваат на 

трајно користење без надомест недвижни ствари – об-
јекти со вкупна површина од 1.221 м2, кои се наоѓаат 
на КП бр.7962, КО Делчево, запишани во Имотен лист 
бр.11691, сопственост на Република Македонија, и тоа: 

- број на зграда 1,  Влез 1, кат ПР со површина од 
403 м2; 

- број на зграда 1,  Влез 1, кат ПР со површина од 3 м2; 
- број на зграда 1,  Влез 1, кат ПО 1 со површина од 

152 м2; 
- број на зграда 1,  Влез 2, кат ПО 1 со  површина од 

114 м2; 
- број на зграда 1,  Влез 3, кат ПО 1 со  површина од 

117 м2; 
- број на зграда 5, Влез 1, кат ПР со површина од 

306 м2; 
- број на зграда 6, Влез 1, кат ПР со површина од 31 м2; 
- број на зграда 7, Влез 1, кат ПР со површина од 31 м2; 
- број на зграда 8, Влез 1, кат ПР со површина од 33 м2; 
- број на зграда 9, Влез 1, кат ПР со површина од 16 

м2 и  
- број на зграда 10, Влез 1, кат ПР со површина од 

15 м2. 
 

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

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

 
Бр. 42-5205/1 Заменик на претседателот 

12 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3869. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен  весник на 
Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 
25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 годи-
на, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
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но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електро-
стопанство на Македонија, Акционерско друштво за 
дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиш-
те во Скопје, ул.„11 Октомври“ бр. 9, за градежното 
земјиште со  површина од 35м2 евидентирано во Имо-
тен лист бр.56787 согласно Детален урбанистички план 
населба Лисиче-бараки УБ-1, за општина Аеродром за 
изградба на електроенергетски објект-трафостаница, 
кое претставува: 

- дел од КП бр.1734/127 КО Кисела Вода 2 со пов-
ршина од 35м2. 

  
Член 2 

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

 
Бр. 42-5463/1 Заменик на претседателот 

12 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3870. 
Врз основа на член 15 став ( 5 ) и член 71 став ( 2 ) 

од Законот за градежно земјиште („Службен  весник на 
Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 
25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 го-
дина, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија, 
со непосредна спогодба на правното лице ЕВН Елект-
ростопанство на Македонија, Акционерско друштво за 
дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиш-
те во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, за градежното 
земјиште со површина од 40м2 евидентирано во Имо-
тен лист бр.49440 согласно Детален урбанистички план 
локалитет Црква-УЕ Б, за општина Аеродром за из-
градба на електроенергетски објект - трафостаница, кое 
претставува: 

- дел од КП бр. 755/1, КО Кисела Вода 2, со повр-
шина од 40м2. 

  
Член 2 

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

   
Бр. 42-5464/1 Заменик на претседателот 

12 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3871. 
Врз основа на член 15 став ( 5 ) и член 71 став ( 2 ) 

од Законот за градежно земјиште („Службен  весник на 
Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 
25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 12.8.2014 година, 
донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА  ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучу-
вање договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија, 
со непосредна спогодба на правното лице ЕВН Елек-
тростопанство на Македонија, Акционерско друштво 
за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со се-
диште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, за градеж-
ното земјиште со вкупна површина од 77м2 евиден-
тирано во Имотен лист бр. 57143 согласно Детален ур-
банистички план локалитет Индустриска зона, дел од 
УЕ В, блок 1, 3, 4 и дел од блок 5, за општина Аерод-
ром за изградба на електроенергетски објект-трафоста-
ница, кое претставува: 

- дел од КП бр.1803/1 КО Кисела Вода 2 со површи-
на од 15м2 и 

- дел од КП бр.1803/1 КО Кисела Вода 2 со површи-
на од 62м2.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5465/1 Заменик на претседателот 

12 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3872. 
Врз основа на член 11 алинеја 5 од Законот за осно-

вање на Јавното претпријатие Македонска радиодифу-
зија - Скопје („Службен весник на Република Македо-
нија”  бр. 6/1998, 98/2000 и 48/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА –  
СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност  на  Годишната 

сметка на Јавното претпријатие Македонска радиоди-
фузија - Скопје за 2013 година, бр. 02-341/3 од 
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21.3.2014 година, прифатена од Управниот одбор на 
ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 
21.3.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија ” .  

 

Бр. 42-5606/1 Заменик на претседателот 

12 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3873. 

Врз основа на член 11 алинеја 6 од Законот за осно-

вање на Јавното претпријатие Македонска радиодифу-

зија - Скопје („Службен весник на Република Македо-

нија”  бр. 6/1998, 98/2000 и 48/2009), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ ВО 

ПЕРИОД ОД 1.1.2013 ДО 31.12.2013 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност  на  Извешта-

јот за работењето на Јавното претпријатие Македонска 

радиодифузија – Скопје во период од 1.1.2013 до 

31.12.2013 година, бр. 02-693/3 од 3.7.2014 година, 

прифатена од Управниот одбор на ова јавно претпри-

јатие, на седницата, одржана на 30.7.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.  

 

Бр. 42-5606/2 Заменик на претседателот 

12 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3874. 

Врз основа на член 13-б, став (2) од Законот за гра-

дење („Службен весник на Република Македонија" бр. 

130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 

144/2012, 25/2013, 79/2013 и 163/2013), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

12.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВНИОТ 

ПОВИК ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА ГРА-

ДЕЊЕ НА ОБЈЕКТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТ-

РУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ  – СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот повик 

за пренесување на право на градење на Јавното прет-

пријатие за железничка инфраструктура Македонски 

железници-Скопје на градежно земјиште кое претста-

вува градежна парцела бр. 1.2. со намена Б4-деловни 

простории предвидена со Детален урбанистички план 

„Градска четврт Капиштец локалитет Геолошки завод“, 

дел КП 129/1, КО Центар 2, евидентиран во Имотен 

лист бр. 18/152 со површина од 3.179 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавување во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5664/1 Заменик на претседателот 

12 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3875. 

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 12.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧ-

НУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-

ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

 

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-

нување на постапка за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина – 

туф на локалитетот „Ругинце“ општина Старо Наго-

ричане поднесена од Друштвото за производство, тр-

говија угостителство и туризам „СТЕНА“  Надица и 

Славе ДОО експорт-импорт Куманово бр. 24-6470/1 од 

4.11.2013 година, бидејќи од Министерство за транс-

порт и врски е добиено негативно мислење бр.10-853/4 

од 12.2.2014 година од причини што просторот предви-

ден за детални геолошки истражувања се совпаѓа со 

трасата на новопроектираниот автопат А-2, граница со 

Бугарија (ГП Деве Баир) – граница со Албанија (ГП 

Ќафасан), делница Страцин-Романовце. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-5994/1 Заменик на претседателот 

12 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради леку-

вање („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/2011, 136/2011, 91/2013, 164/2013 и 27/2014), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 

          

1. Во Програмата за трансплантацијата во Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 19/14),во делот „МЕРКИ И АКТИВНОСТИ“, во ставот 3 по точката 5 се додава нова 

точка 6, која гласи: 

„6. Обезбедување на средства за стимулација на тимовите за трансплантација, за секое лице кое учествува во 

трансплантацијата, во висина од две празнични дежурства за секоја извршена трансплантација од кадавер, до-

полнително од остварените работни часови, а за координаторите за трансплантација во овластените здравствени 

установи, во висина од месечна приправност и две празнични дежурства за секоја извршена трансплантација од 

кадавер, дополнително од остварените работни часови.“  

Во делот „ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА“ во став 2  точка 

1. во ставот 2 во воведната реченица бројот ,,10“ се заменува со зборот ,,пет“, а во точката 4 алинејата 2 и 3 се  

брише. 

Во точката 6. износот ,,300.000,00“ се заменува со износот ,,366.840,00“. По точката 8. се додаваат две нови 

точки 9. и 10., кои гласат: 

,,9. Финансиски средства за стимулација на тимовите за 36 извршени  трансплантации, за секоја по 143.040-

ден. 

10. Финансиски средства за стимулација на болничките координатори“.  

 

Табелата  се менува и гласи: 

 

3876. 
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

        Бр. 42-4931/1                                                   Заменик на претседателот 

 12 август 2014 година                                                  на Владата на Република 

           Скопје                                                 Македонија, 

                                                         м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_______________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3877. 

Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13 и 43/14), министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство, донесе 

 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ЗА УСЛОВИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

МЕСТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО СЛОБОДНИ ОД ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ И ПРОИЗВОДЕН 

ПРОСТОР СЛОБОДЕН ОД ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ БР. 10 

 

Член 1 

Со оваа наредба се пропишува начинот на спроведување на меѓународниот стандард за услови за утвр-

дување на места за производство слободни од штетни организми и производен простор слободен од штетни 

организми бр.10. 

 

Член 2 

Во постапката за одредување на условите за утврдување на места за производство слободни од штетни ор-

ганизми и производен простор слободен од штетни организми, може да се примени меѓународниот стандард  

бр.10 кој е даден во Прилог и е составен дел на оваа наредба. 

 

Член 3 

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

          Бр.17-107/4                                                       Министер за земјоделство, 

  29 јули 2014 година                                                        шумарство и водостопанство, 

            Скопје                                                        м-р Михаил Цветков, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА  
НЕДВИЖНОСТИ 

3878. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-

ЦИ ОД  ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 

На ден 22. 7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Чемерско, која е во надлежност 

на одржување на Одделение  за катастар на недвижнос-

ти  Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Чемерско, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Чемерско. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-13795/1  

22 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

3879. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-

ЦИ  ОД  ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Олевени, која е во надлежност на 

одржување на Одделение  за катастар на недвижности  

Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Олевени, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Олевени. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-13796/1  

22 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

3880. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-

ЦИ ОД  ДИГИТАЛНИТЕ  КАТА СТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Крстоар, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Крстоар, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Крстоар. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 

Бр. 09-13797/1  
22 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
__________ 

3881. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-

ЦИ  ОД  ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Доленци, која е во надлежност на 

одржување на Одделение  за катастар на недвижности  

Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Доленци, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Доленци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-13798/1  

22 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

3882. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014 ), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД  ДИГИТАЛНИТЕ  КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 22.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Злокуќани, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижнос-
ти  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Злокуќани, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Злокуќани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-13799/1  

22 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

3883. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности  (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД  ДИГИТАЛНИТЕ  КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 22.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Трн, која е во надлежност на од-
ржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Трн, престануваат да важат аналогните 
катастарски планови за катастарската општина  Трн. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-13800/1  

22 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

3884. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД  ДИГИТАЛНИТЕ  КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 22.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Арматуш, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Арматуш, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Арматуш. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-13801/1  

22 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

3885. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД  ДИГИТАЛНИТЕ  КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 22.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Мојанци, која е во надлежност на 
одржување на Одделение  за катастар на недвижности  
Кочани. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Мојанци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Мојанци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-13802/1  

22 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

3886. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-
ЦИ ОД  ДИГИТАЛНИТЕ  КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 
На ден 22.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Суви Дол, која е во надлежност 
на одржување на Одделение  за катастар на недвижнос-
ти  Македонски Брод. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Суви Дол, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Суви Дол. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-13803/1  

22 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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3887. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности  (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-

ЦИ ОД  ДИГИТАЛНИТЕ  КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Могилец, која е во надлежност на 

одржување на Одделение  за катастар на недвижности  

Македонски Брод. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Могилец, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Могилец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-13804/1  

22 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

3888. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-

ЦИ ОД  ДИГИТАЛНИТЕ  КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Стење, која е во надлежност на 

одржување на Одделение  за катастар на недвижности  

Ресен. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Стење, престануваат да важат аналогни-

те катастарски планови за катастарската општина  

Стење. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-13805/1  

22 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

3889. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj  55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности,  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-

ЦИ ОД  ДИГИТАЛНИТЕ  КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Врбоец, која е во надлежност на 

одржување на Одделение  за катастар на недвижности  

Крушево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Врбоец, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Врбоец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-13806/1  

22 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И  

ВЕТЕРИНАРСТВО 

3890. 

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска 

со член 38 од Законот за безбедност 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 ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕ-

МЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА 

ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Решението за зголемено ниво на официјални 

контроли на храна за животни и храна од неживотин-

ско потекло при увоз во Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11, 

129/11, 181/11, 65/12, 95/12, 135/12, 9/13, 48/13, 56/13, 

110/13, 150/2013, 12/14 и 66/14) Прилогот 1 се заменува 

со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова решение. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 16-5055/3  

11 август 2014 година Директор, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 



18 август 2014  Бр. 123 - Стр. 21 

 
 



 Стр. 22 - Бр. 123                                                                                       18 август 2014 
 



18 август 2014  Бр. 123 - Стр. 23 

 
 



 Стр. 24 - Бр. 123                                                                                       18 август 2014 
 



18 август 2014  Бр. 123 - Стр. 25 

 
 



 Стр. 26 - Бр. 123                                                                                       18 август 2014 
 



18 август 2014  Бр. 123 - Стр. 27 

 
 



 Стр. 28 - Бр. 123                                                                                       18 август 2014 
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