
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
www.slvesnik.com.mk                                           contact@slvesnik.com.mk 
                      

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 

4064. Одлука за продажба на недвижни 

ствари – објекти на Детско одмора-

лиште Суви Лаки- Струмица .............  3 

4065. Одлука за продажба на недвижни 

ствари-објекти на Детско одмора-

лиште Малешево - Берово ..................  4 

4066. Одлука за продажба на недвижна 

ствар – објект во Пехчево  ..................  6 

4067. Одлука за продажба на недвижни 

ствари - објекти на Детско одмора-

лиште Ѓуриште - Свети Николе .........  6 

4068. Одлука за продажба на недвижни 

ствари-објекти на Детско одмора-

лиште „Николиќ“ - Дојран .................  8 

4069. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктурa за из-

градба на објект-водозафат со цев-

ковод за ХЕЦ Беловишка Река реф. 

бр.107 КО Беловиште, Општина 

Јегуновце ..............................................  9 

  Стр. 

4070. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни 

ствари  на општина Пробиштип ......... 9 

4071. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни 

ствари  на општина Дебар ................... 10 

4072. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни 

ствари  на општина Струга ................. 10 

4073. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни 

ствари  на општина Неготино ............. 10 

4074. Одлука за продажба на недвижни 

ствари - објекти на Специјална 

детска болница Охрид ......................... 11 

4075. Одлука за престанување на важе-

њето на Одлуката за давање на трај-

но користење на недвижни ствари на 

Фабрика за шински возила ДООЕЛ 

Велес ..................................................... 12 

Број 129 1 септември 2014, понеделник година LXX 



 Стр. 2 - Бр. 129                                                                                  1 септември 2014 
 

  Стр. 

4076. Одлука за отповикување на гене-

ралниот конзул и шеф на Генерал-

ниот конзулат на Република Маке-

донија  во  Италија, со седиште во 

Венеција.............................................. 12 

4077. Одлука за давање на трајно корис-

тење недвижни ствари на Минис-

терството за финансии...................... 13 

4078. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

проект за инфраструктура за из-

градба на цевковод МХЕ Крива Ре-

ка со реф.бр.123 со пропратни об-

јекти општина Крива Паланка.......... 13 

4079. Одлука за запишување на правото 

на сопственост на недвижни ства-

ри-објекти во корист на Република 

Македонија во Јавната книга за за-

пишување на правата на недвиж-

ностите................................................ 13 

4080. Одлука за давање согласност на 

Правилникот за изменување на пра-

вилникот за посебните барања за 

безбедност и хигиена и начинот и 

постапката на вршење на службе-

ните контроли на млекото и млеч-

ните производи.................................. 15 

4081. Одлука за давање на трајно корис-

тење на недвижни  ствари на  Аген-

ција за храна и ветеринарство.......... 15 

4082. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска до-

кументација за изградба на објекти 

со намена Г2-лесна и незагадувачка 

индустрија, Г3-сервиси и Г4-стова-

ришта КО Лабуништа - вон.гр.р оп-

штина Струга……………………….. 15 

4083. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план вон населено 

место за изградба на вилна населба 

со намена А4-времено домување 

КО Чашка-вон г.р. општина Чашка. 16 

4084. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска до-

кументација за изградба на базна 

станица за мобилна телефонија ПЛ-

П4086 КО Велмевци општина Де-

мир Хисар........................................... 16 

  Стр. 

4085. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска до-

кументација за изградба на Г2-лес-

на индустрија КО Тетово-вон г.р. 

општина Тетово................................. 16 

4086. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Урбанистички план вон населeно 

место за изградба на лесна и незага-

дувачка индустрија КО Никуштак-

вон г.р. општина Липково................. 17 

4087. Решение за именување на в.д. чле-

нови на Управниот одбор на Аген-

цијата за управување со одземен 

имот.................................................... 17 

4088. Решение за именување претседател 

и членови на Одборот за обезбеду-

вање, следење и оценување на ква-

литетот на работите на медијаци-

јата....................................................... 17 

4089. Решение за именување директор на 

Управата за безбедност и контрара-

зузнавање........................................... 18 

4090. Програма за изменување на Прог-

рамата за финансиска поддршка во 

рибарството и аквакултурата за 

2014 година......................................... 18 

4091. Решение за определување привре-

мен граничен премин........................... 19 

4092. Календар за организација на учеб-

ната 2014/2015 година во основни-

те училишта .......................................... 19 

4093. Календар за организација на учеб-

ната 2014/2015 година во јавните 

средни училишта ................................. 20 

4094. Листа на категоризирани спортис-

ти – спортска надеж ............................. 23 

4095. Одлука за утврдување на продажна 

цена на природен гас за тарифни 

потрошувачи приклучени на сис-

темот за дистрибуција на природен 

гас во Технолошко-индустриска 

развојна зона-Скопје за месец ав-

густ 2014 година .................................. 36 

 Огласен дел....................................... 1-44 

 



1 септември 2014  Бр. 129 - Стр. 3 

 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4064. 

Врз основа на член 29 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 26.8.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – 
ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ  

СУВИ ЛАКИ- СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижни ствари – oбјекти 

на детско одморалиште „Суви Лаки” – Струмица, 
сопственост на Република Македонија, корисник Минис-
терство за труд и социјална политика, евидентирани во 
Имотен лист број 1505 лист В, Катастарска општина 
Русиново, место викано Суви Лаки, лоцирани на: 

- КП 9506, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со 
внатрешна површина од 16 м2, 

- КП 9512, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со 
внатрешна површина од 186 м2, 

- КП 9517, дел 0, зграда бр.2, влез 1, кат 1, со 
внатрешна површина од 287 м2, 

- КП 9517, дел 0, зграда бр.2, влез 1, ПР, со 
внатрешна површина од 325м2, 

- КП 9517, дел 0, зграда бр.2, влез 1, кат 1, со 
внатрешна површина од 25 м2, 

- КП 9517, дел 0, зграда бр.2, влез 1, ПР, со 
внатрешна површина од 3 м2, 

- КП 9509, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со 
внатрешна површина од 130 м2, 

- КП 9505, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со 
внатрешна површина од 163 м2, 

- КП 9517, дел 0, зграда бр.3, влез 1, ПР, со 
внатрешна површина од 406 м2, 

- КП 9517, дел 0, зграда бр.3, влез 1, кат 1, со 
внатрешна површина од 826 м2, 

- КП 9517, дел 0, зграда бр.3, влез 1, кат 1, со 
внатрешна површина од 122 м2, 

- КП 9509, дел 0, зграда бр.2, влез 1, ПР, со 
внатрешна површина од 11 м2, 

- КП 9511, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со 
внатрешна површина од 169 м2, 

- КП 9517, дел 0, зграда бр.1, влез 1, кат 1, со 
внатрешна површина од 302 м2, 

- КП 9517, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со 
внатрешна површина од 270 м2, 

- КП 9517, дел 0, зграда бр.1, влез 1, кат 1, со 
внатрешна површина од 29 м2, 

- КП 9510, дел 0, зграда бр.1, влез 1, ПР, со 
внатрешна површина од 176 м2. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 
оваа Одлука да се изврши по пат на електронско јавно 
наддавање, со проценета  вредност по метар квадратен 
во износ од 4.327,87 денари, утврдена согласно Проце-
ната од Бирото за судски вештачења кое ја процени 
вкупната вредност на сите недвижни ствари-објекти во 
износ од  14.316.595,02 денари.  

Почетната цена за електронско јавно наддавање 
претставува проценета вредност по метар квадратен на 
недвижните ствари, намалена за 30 % и истата изне-
сува 3.020,42 денари за метар квадратен. 

 
Член 3 

Објавата за продажба на недвижните ствари од 
член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови: 

- недвижните ствари кои се предмет на продажба од 

член 1 од оваа одлука; 

- сите недвижни ствари-објекти се продаваат заедно; 

- почетната цена по метар квадратен за недвижните 

ствари кои се предмет на продажба од член 2 од оваа 

одлука; 

- пријава за учество во електронското јавно надда-

вање пополнета и потпишана лично од подносителот, 

со наведени генералии на понудувачот и изјава дека 

најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати 

во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се 

доставува до Министерството за труд и социјална 

политика во рок од 10 дена од денот на објавувањето 

на објавата; 

- време на започнување и времетраење на јавното 

наддавање; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 

учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 

страна на Комисија за располагање со недвижни и 

движни ствари сопственост на Република Македонија – 

корисник Министерство за труд и социјална политика; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 

деловно способни домашни и странски физички и 

правни лица; 

- паричниот депозит за учество на јавното надда-

вање изнесува 5 % од почетната цена на недвижните 

ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република 

Македонија; 

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од 

денот на приемот на писменото известување за избор е 

должен да уплати средства согласно постигнатата крај-

на цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој  

рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се 

пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе 

нова постапка; 

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испра-

тени корисничко име и шифра за пристап на интернет 

страницата на која што ќе се изврши електронско јавно 

наддавање; 

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази 

наведени во објавата, нема да учествуваат на елект-

ронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски 

известени; 

- потребен број на учесници на јавното наддавање – 

најмалку еден учесник; 

- минимален чекор на зголемување на вредноста по 

метар квадратен на недвижните ствари изнесува 1 % од 

почетната цена по метар квадратен за продажба на 

недвижните ствари; 

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното над-

давање; 

- рокот за уплата на најповолната понуда – 15 дена 

од денот на приемот на писменото известување за из-

бор; 
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- рокот за враќање на уплатениот депозит – 15 дена 
од денот на одржување на јавното наддавање; 

- обврски за исплата на данокот на промет; 
- обврска за трошоците за солемизација на догово-

рот; 
- учесниците имаат право на приговор само по од-

нос на постапката за јавно наддавање, во рок од три 
дена од одржувањето на јавното наддавање до Комиси-
јата која одлучува по приговорот со решение во рок од 
пет дена од приемот на приговорот; 

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница https://e-aukcii.finance.gov.mk/. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр.42-5654/1 Претседател на Владата 

26 август 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4065. 
Врз основа на член 29 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 

26.8.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ- 

ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ 

МАЛЕШЕВО - БЕРОВО 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на недвижни ствари – oб-

јекти на детско одморалиште ,,Малешево” – Берово, 

сопственост на Република Македонија, корисник Ми-

нистерство за труд и социјална политика  евиденти-

рани во Имотен лист број 5359 лист В, на Катастарска 

општина БЕРОВО-ВОН Г.Р, место викано ЛИНАКО, 

лоцирани на: 

- КП 10189, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 

влез 1, ПР,број 1, СТ, со внатрешна површина 55 м2; 

- КП 10189, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 

влез 2, ПО-1,број 2, П, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП 10190, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 

влез 1, ПР, број 1, СТ, со внатрешна површина 29 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, влез 

1,  ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина  109 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 

влез 2, ПР, број 2,  ДП, со внатрешна површина 79 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 

влез 1, ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 

влез 1, ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 11 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 

влез 2, ПР, број 2,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 

влез 2, ПР, број 2,  ПП, со внатрешна површина 8 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 
влез32, ПР, број 3,  СТ, со внатрешна површина 21 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 
влез 3, ПР, број 3,   ПП, со внатрешна површина 9 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 
влез 4, ПР, број 4,  ПП, со внатрешна површина 9 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 
влез 4, ПР, број 4,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 
влез 5, ПР, број 5,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена Б4, 
влез 5, ПР, број 5, ПП, со внатрешна површина 9 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 
влез 1, ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 8 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 

влез 1, ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 

влез 2, ПР, број 2,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 

влез 3, ПР, број 3,  ПП, со внатрешна површина 8 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 

влез 3, ПР, број 3,  СТ,  со внатрешна површина 22 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 

влез 3, ПР, број 3,  ПП, со внатрешна површина 9 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 

влез 4, ПР, број 4,  ПП, со внатрешна површина 8 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 

влез 4, ПР, број 4,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 

влез 5, ПР, број 5,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 3, намена Б4, 

влез 5, ПР, број 5,  ПП, со внатрешна површина 9 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, 

влез 1, ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 4 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, 

влез 1, ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина 18 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, 

влез 2, ПР, број 2,  СТ, со внатрешна површина 19 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, 

влез 2, ПР, број 2,  ПП, со внатрешна површина 4 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, 

влез 3, ПР, број 3,  ПП, со внатрешна површина 10 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, 

влез 3, ПР, број 3,  СТ, со внатрешна површина 19 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 4, намена Б4, 

влез 3, ПР, број 4,  П, со внатрешна површина 3 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 5, намена Б4, 

влез 1, ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 10 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 5, намена Б4, 

влез 1, ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 5, намена Б4, 

влез 2, ПР, број 2,  ПП, со внатрешна површина 12 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 5, намена Б4, 

влез 2, ПР, број 2,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 6, намена Б4, 

влез 1, ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 6, намена Б4, 

влез 1, ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 11 м2; 
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 6, намена Б4, 

влез 2, ПР, број 2,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 
- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 6, намена Б4, 

влез 2, ПР, број 2,  ПП, со внатрешна површина 12 м2; 
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- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 7, намена Б4, 
влез 1, ПР, број 1,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 7, намена Б4, 

влез 3, ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 10 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 7, намена Б4, 

влез 2, ПР, број 2,  СТ, со внатрешна површина 22 м2; 

- КП 10211, дел 0, ЛИНАКО, зграда 7, намена Б4, 

влез 2, ПР, број 2,  ПП, со внатрешна површина 11 м2; 

- КП 10212, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, влез 

1, Кат 1, број 2,  ДП, со внатрешна површина 734 м2; 

- КП 10212, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 

влез 1, Кат 1, број 2,  ПП, со внатрешна површина 98 м2; 

- КП 10212, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 

влез 1, Кат 2, број 2,  ПП, со внатрешна површина 84 м2; 

- КП 10212, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, влез 

1, Кат 1, број 2,  ДП, со внатрешна површина 628 м2; 

- КП 10212, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 

влез 1, ПР , број 1,  ДП, со внатрешна површина 823 м2; 

- КП 10212, дел 0, ЛИНАКО, зграда 2, намена ПО, 

влез 1, ПР, број 1,  Г, со внатрешна површина 88 м2; 

- КП 10220, дел 0, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 

влез 1,  ПР, број 1,  ДП, со внатрешна површина 333 м2; 

- КП 10211, дел 1, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 

влез 1,  ПР, број 1,  ПП, со внатрешна површина 131 м2; 

- КП 10221, дел 1, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 

влез 2,  ПО-1, број 2,  П, со внатрешна површина 178 м2; 

- КП 10221, дел 1, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 

влез 3, ПО-1, број 3,  П, со внатрешна површина 14 м2; 

- КП 10221, дел 1, ЛИНАКО, зграда 1, намена Б4, 

влез 4, ПР, број 4,  П, со внатрешна површина 14 м2. 

 

Член 2 

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 

оваа одлука да се изврши по пат на електронско јавно 

наддавање, со проценета  вредност по метар квадратен 

во износ од 11.268,54 денари, утврдена согласно Про-

цената од Бирото за судски вештачења кое ја процени 

вкупната вредност на сите недвижни ствари-објекти во 

износ од  39.293.418,772 денари.  

Почетната цена за електронско јавно наддавање 

претставува проценета вредност по метар квадратен на 

недвижните ствари, намалена за 30 % и истата изне-

сува 7.895,76 денари за метар квадратен. 

 

Член 3 

Објавата за продажба на недвижните ствари од 

член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови: 

- недвижните ствари кои се предмет на продажба од 

член 1 од оваа одлука; 

- сите недвижни ствари-објекти се продаваат заедно; 

- почетната цена по метар квадратен за недвижните 

ствари кои се  предмет на продажба од член 2 од оваа 

одлука; 

- пријава за учество во електронското јавно надда-

вање пополнета и потпишана лично од подносителот, 

со наведени генералии на понудувачот и изјава дека 

најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати 

во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се 

доставува до Министерството за труд и социјална 

политика во рок од 10 дена од денот на објавувањето 

на објавата; 

- време на започнување и времетраење на јавното 

наддавање; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 

учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 

страна на Комисија за располагање со недвижни и 

движни ствари сопственост на Република Македонија – 

корисник Министерство за труд и социјална политика; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 

деловно способни домашни и странски физички и 

правни лица; 

- паричниот депозит за учество на јавното наддава-

ње изнесува 5 % од почетната цена на недвижните ст-

вари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Ма-

кедонија; 

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од 

денот на приемот на писменото известување за избор е 

должен да уплати средства согласно постигнатата 

крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во 

овој  рок не му се враќаат депонираните средства, нема 

да се пристапи кон склучување на Договор и ќе се 

спроведе нова постапка; 

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испра-

тени корисничко име и шифра за пристап на интернет 

страницата на која што ќе се изврши електронско јавно 

наддавање; 

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази 

наведени во објавата, нема да учествуваат на елект-

ронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски 

известени; 

- потребен број на учесници на јавното наддавање – 

најмалку еден учесник; 

- минимален чекор на зголемување на вредноста по 

метар квадратен на недвижните ствари изнесува 1 % од 

почетната цена по метар квадратен за продажба на 

недвижните ствари; 

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното 

наддавање; 

- рокот за уплата на најповолната понуда – 15 дена 

од денот на приемот на писменото известување за 

избор; 

- рокот за враќање на уплатениот депозит – 15 дена 

од денот на одржување на јавното наддавање; 

- обврски за исплата на данокот на промет; 

- обврска за трошоците за солемизација на дого-

ворот; 

- учесниците имаат право на приговор само по 

однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три 

дена од одржувањето на јавното наддавање до Коми-

сијата која одлучува по приговорот со решение во рок 

од пет дена од приемот на приговорот; 

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

ната интернет страница https://e-aukcii.finance.gov.mk/. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-5655/1 Претседател на Владата 

26 август 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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4066. 
Врз основа на член 29 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 26.8.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР  

– ОБЈЕКТ ВО ПЕХЧЕВО 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижна ствар - oбјект 

во Пехчево сопственост на Република Македонија, ко-
рисник Министерство за труд и социјална политика, 
евидентиран во Имотен лист број 2793, лоциран на КП 
1132, ул„Индустриска 2 “, зграда бр. 1, влез 1, ПР, со 
внатрешна површина од 293 м2 и СУ, со внатрешна 
површина од 142 м2, Катастарска општина Пехчево. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 
одлука да се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, со проценета  вредност по метар квадратен во 
износ од 4.667,40 денари, утврдена согласно Процената 
од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкуп-
ната вредност на целиот објект во износ од  
2.024.224,00 денари.  

Почетната цена за електронско јавно наддавање 
претставува проценета вредност по метар квадратен на 
недвижната ствар намалена за 30 % и истата изнесува 
3.257,35 денари за метар квадратен. 

 
Член 3 

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 
1 од оваа одлука да се даде под следните услови: 

- недвижната ствар која е предмет на продажба од 
член 1 од оваа одлука; 

- почетната цена по метар квадратен за недвижната 
ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа 
одлука; 

- пријава за учество во електронското јавно надда-
вање пополнета и потпишана лично од подносителот, 
со наведени генералии на понудувачот и изјава дека 
најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати 
во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се 
доставува до Министерството за труд и социјална по-
литика во рок од 10 дена од денот на објавувањето на 
објавата; 

- време на започнување и времетраење на јавното 
наддавање; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од ст-
рана на Комисија за располагање со недвижни и движ-
ни ствари сопственост на Република Македонија – ко-
рисник Министерство за труд и социјална политика; 

- купувачот е должен објектот кој е предмет на 
продажба да го намени за регионален дом за стари 
лица; 

- купувачот е должен  регионалниот дом за стари 
лица да го реновира и да го пушти во употреба во рок 
од 24 месеци сметано од денот на примо предавање на 
објектот; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и 
правни лица; 

- паричниот депозит за учество на јавното надда-
вање изнесува 5 % од почетната цена на недвижната 
ствар, со уплата на сметка на Буџетот на Република 
Македонија; 

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од 
денот на приемот на писменото известување за избор е 

должен да уплати средства согласно постигнатата крај-
на цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој  
рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се 
пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе 
нова постапка; 

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испра-
тени корисничко име и шифра за пристап на интернет 

страницата на која што ќе се изврши електронско јавно 
наддавање; 

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази 
наведени во објавата, нема да учествуваат на електрон-
ското јавно наддавање за што ќе бидат електронски 
известени; 

- потребен број на учесници на јавното наддавање – 

најмалку еден учесник; 
- минимален чекор на зголемување на вредноста по 

метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1 % од 
почетната цена по метар квадратен за продажба на 
недвижната ствар; 

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното над-
давање; 

- рокот за уплата на најповолната понуда – 15 дена 

од денот на приемот на писменото известување за 
избор; 

- рокот за враќање на уплатениот депозит – 15 дена 
од денот на одржување на јавното наддавање; 

- обврски за исплата на данокот на промет; 
- обврска за трошоците за солемизација на дого-

ворот; 

- учесниците имаат право на приговор само по од-
нос на постапката за јавно наддавање, во рок од три 
дена од одржувањето на јавното наддавање до Коми-
сијата која одлучува по приговорот со решение во рок 
од пет дена од приемот на приговорот; 

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница https://e-aukcii.finance.gov.mk/. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр.42-5656/1 Претседател на Владата 

26 август 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4067. 
Врз основа на член 29, 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 26.8.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ - ОБ-
ЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ ЃУРИШТЕ  

- СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

Член 1 

Да се изврши продажба на недвижни ствари - објек-

ти на детско одморалиште „Ѓуриште“ - Свети Николе, 

сопственост на Република Македонија, корисник Ми-

нистерство за труд и социјална политика, евидентира-

ни во ИЛ бр. 74, лоцирани на КП бр. 1955/4, КО Кру-

шица, и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат 01, со внатрешна површина 

230 м2; 

- зграда 1, влез 1, ХС, со внатрешна површина 23 

м2; 

- зграда 1, влез 1, ПР, со внатрешна површина 230 

м2; 

- зграда 1, влез 1, кат 01, со внатрешна површина 23 

м2; 

- зграда 2, влез 1, ПР, со внатрешна површина 254 

м2; 

- зграда 2, влез 1, СУ, со внатрешна површина 235 

м2; 

- зграда 2, влез 1, ПР, со внатрешна површина 59 

м2; 

- зграда 2, влез 1, ПР, со внатрешна површина 6 м2. 

 

Член 2 

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 

оваа Одлука да се изврши по пат на електронско јавно 

наддавање, со проценета вредност по метар квадратен 

во износ од 4.723,33 денари, утврдена согласно Проце-

ната од Бирото за судски вештачења кое ја процени 

вкупната вредност на сите недвижни ствари - објекти 

во износ од 4.482.445,81 денар. 

Почетната цена за електронско јавно наддавање 

претставува проценета вредност по метар квадратен на 

недвижните ствари, намалена за 30% и истата изнесува 

3.306,35 денари за метар квадратен. 

 

Член 3 

Објавата за продажба на недвижните ствари од 

член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови: 

- недвижните ствари кои се предмет на продажба од 

член 1 од оваа одлука; 

- сите недвижни ствари - објекти се продаваат за-

едно; 

- почетната цена по метар квадратен за недвижните 

ствари кои се предмет на продажба од член 2 од оваа 

одлука; 

- пријава за учество во електронското јавно надда-

вање пополнета и потпишана лично од подносителот, 

со наведени генералии на понудувачот и изјава дека 

најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати 

во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се 

доставува до Министерството за труд и социјална по-

литика во рок од 10 дена од денот на објавувањето на 

објавата; 

- време на започнување и времетраење на јавното 

наддавање; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 

учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 

страна на Комисијата за располагање со недвижни и 

движни ствари сопственост на Република Македонија - 

корисник Министерство за труд и социјална политика; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 

деловно способни домашни и странски физички и 

правни лица; 

- паричниот депозит за учество на јавното наддава-

ње изнесува 5% од почетната цена на недвижните 

ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република 

Македонија; 

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од де-

нот на приемот на писменото известување за избор е 

должен да уплати средства согласно постигнатата крај-

на цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој 

рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се 

пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе 

нова постапка; 

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испра-

тени корисничко име и шифра на пристап на интернет 

страницата на која што ќе се изврши електронско јавно 

наддавање; 

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази 

наведени во објавата, нема да учествуваат на електрон-

ското јавно наддавање за што ќе бидат електронски из-

вестени; 

- потребен број на учесници на јавното наддавање - 

најмалку еден учесник; 

- минимален чекор на зголемување на вредноста по 

метар квадратен на недвижните ствари изнесува 1% од 

почетната цена по метар квадратен за продажба на нед-

вижните ствари; 

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното над-

давање; 

- рокот за уплата на најповолната понуда - 15 дена 

од денот на приемот на писменото известување за из-

бор; 

- рокот за враќање на уплатениот депозит - 15 дена 

од денот на одржување на јавното наддавање; 

- обврски за исплата на данокот на промет; 

- обврска за трошоците за солемнизација на догово-

рот; 

- учесниците имаат право на приговор само по од-

нос на постапката за јавно наддавање, во рок од три де-

на од одржувањето на јавното наддавање до Комисија-

та која одлучува по приговорот со решение во рок од 

пет дена од приемот на приговорот; 

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на 

следната интернет страница https://e-aukcii.finance. 

gov.mk/. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр. 42-5659/1 Претседател на Владата 

26 август 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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4068. 
Врз основа на член 29 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 26.8.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ- 
ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ 

„НИКОЛИЌ“ - ДОЈРАН 
  

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижни ствари – oб-

јекти на детско одморалиште „Николиќ“ - Дојран, 
сопственост на Република Македонија, корисник Ми-
нистерство за труд и социјална политика, евиденти-
рани во ИЛ број 394, лист В, лоцирани на КП 1443, дел 
0, општина Николиќ, место викано Бедирци и тоа: 

- зграда бр.1, влез 1, ПР,  помошни површини, со 
внатрешна површина од 319м2, 

- зграда бр.1, влез 1, ПР, деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 1159м2, 

- зграда бр.2, влез 1, ПР, помошни површини, со 
внатрешна површина од 5м2, 

- зграда бр.2, влез 1, ПР, деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 267м2, 

- зграда бр.2, влез 2, ПР, деловна просторија, со  
внатрешна  површина од 136м2, 

- зграда бр.2, влез 3, ПР, деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 82м2, 

- зграда бр.2, влез 3, ПР, помошни површини, со 
внатрешна  површина од 12м2, 

- зграда бр.2, влез 4,кат 1, помошни површини, со 
внатрешна  површина од 34м2, 

- зграда бр.2, влез 4,кат 1, деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 461м2, 

- зграда бр.3, влез 1,кат 1, деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 460м2, 

- зграда бр.3, влез 1,кат 1, помошни површини, со 
внатрешна  површина од 19м2, 

- зграда бр.3, влез 1,кат ПР, деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 392 м2, 

- зграда бр.3, влез 1,кат ПР, помошни површини, со 
внатрешна  површина од 12 м2, 

- зграда  бр.4, влез 1,кат 1, деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 460м2, 

- зграда  бр.4, влез 1,кат 1, помошни површини, со 
внатрешна  површина од 19м2, 

- зграда  бр.4, влез 1, ПР, деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 392м2, 

- зграда  бр.4, влез 1,ПР, помошни површини, со 
внатрешна  површина од 12м2, 

- зграда  бр.5, влез 1,кат 1 деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 460м2, 

- зграда  бр.5, влез 1,кат 1, помошни површини, со 
внатрешна  површина од 19м2,  

- зграда  бр.5, влез 1, ПР,  помошни површини,  со 
внатрешна  површина од 12м2, 

- зграда  бр.5, влез 1, ПР, деловна просторија, со 
внатрешна  површина од 392м2, 

- зграда  бр.6, влез 1, кат 1,  помошни површини,  со 
внатрешна  површина од 19 м2, 

 - зграда  бр.6, влез 1, кат 1, деловна просторија со 
внатрешна  површина од 460 м2, 

- зграда  бр.6, влез 1, ПР, деловна просторија,  со 
внатрешна  површина од 392м2, 

- зграда бр.6, влез 1, ПР, помошни површини,  со 
внатрешна  површина од 12м2, 

- зграда бр.7, влез 1, ПР, помошни површини,  со 
внатрешна  површина од 75м2. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 
оваа одлука да се изврши по пат на електронско јавно 
наддавање, со проценета  вредност по метар квадратен 
во износ од 4.563,81 денари, утврдена согласно Проце-
ната од Бирото за судски вештачења, кое ја процени 
вкупната вредност на сите недвижни ствари-објекти во 
износ од 27.757.139,67 денари.  

Почетната цена за електронско јавно наддавање 
претставува проценета вредност по метар квадратен на 
недвижните ствари, намалена за 30 % и истата изнесу-
ва 3.194,70 денари за метар квадратен. 

 
Член 3 

Објавата за продажба на недвижните ствари од 
член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови: 

- недвижните ствари кои се предмет на продажба од 
член 1 од оваа одлука; 

- сите недвижни ствари-објекти се продаваат заедно; 
- почетната цена по метар квадратен за недвижните 

ствари кои се предмет на продажба од член 2 од оваа 
одлука; 

- пријава за учество во електронското јавно надда-
вање пополнета и потпишана лично од подносителот, 
со наведени генералии на понудувачот и изјава дека 
најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати 
во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се 
доставува до Министерството за труд и социјална 
политика во рок од 10 дена од денот на објавувањето 
на објавата; 

- време на започнување и времетраење на јавното 
наддавање; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 
страна на Комисија за располагање со недвижни и 
движни ствари сопственост на Република Македонија – 
корисник Министерство за труд и социјална политика; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и 
правни лица; 

- паричниот депозит за учество на јавното надда-
вање изнесува 5 % од почетната цена на недвижните 
ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република 
Македонија; 

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на писменото известување за избор е 
должен да уплати средства согласно постигнатата крај-
на цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој  
рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се 
пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе 
нова постапка; 

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испра-
тени корисничко име и шифра за пристап на интернет 
страницата на која што ќе се изврши електронско јавно 
наддавање; 
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- пријавите кои не се комплетирани со сите докази 
наведени во објавата, нема да учествуваат на електро-
нското јавно наддавање за што ќе бидат електронски 
известени; 

- потребен број на учесници на јавното наддавање – 
најмалку еден учесник; 

- минимален чекор на зголемување на вредноста по 
метар квадратен на недвижните ствари изнесува 1 % од 
почетната цена по метар квадратен за продажба на нед-
вижните ствари; 

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното над-
давање; 

- рокот за уплата на најповолната понуда – 15 дена 
од денот на приемот на писменото известување за из-
бор; 

- рокот за враќање на уплатениот депозит – 15 дена 
од денот на одржување на јавното наддавање; 

- обврски за исплата на данокот на промет; 
- обврска за трошоците за солемизација на дого-

ворот; 
- учесниците имаат право на приговор само по од-

нос на постапката за јавно наддавање, во рок од три 
дена од одржувањето на јавното наддавање до Коми-
сијата која одлучува по приговорот со решение во рок 
од пет дена од приемот на приговорот; 

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница https://e-aukcii.finance.gov.mk/. 

 
Член 4 

  Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
Бр.42-5660/1 Претседател на Владата 

26 август 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4069. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
25.8.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРA ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ-ВО-
ДОЗАФАТ СО ЦЕВКОВОД ЗА ХЕЦ БЕЛОВИШКА 
РЕКА РЕФ. БР.107 КО БЕЛОВИШТЕ, ОПШТИНА  

ЈЕГУНОВЦЕ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктурa за изградба на објект-
водозафат со цевковод за ХЕЦ Беловишка Река 
реф.бр.107 КО Беловиште, Општина Јегуновце. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 494, 94м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.42-5934/1 Заменик на претседателот 

25 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4070. 

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 21.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

јата за заштита и спасување му престанува користе-

њето на движните ствари – теренско возило Toyota 

Hilux Duble Cab 2.5 D-4D опремено со систем за гасење 

пожар Rotfire B30  и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина  Проби-

штип за потребите на територијалната противпожарна 

единица.  

 

Член 3 

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на општина  

Пробиштип со кој ќе се уредат правата и обврските за 

движните ствари од член 1 на оваа одлука.  
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-6072/5 Претседател на Владата 

21 август 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4071. 

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 21.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА ДЕБАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

јата за заштита и спасување му престанува корис-

тењето на движните ствари – теренско возило Toyota 

Hilux Duble Cab 2.5 D-4D опремено со систем за гасење 

пожар Rotfire B30  и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење  без надомест на општина  Дебар 

за потребите на територијалната противпожарна еди-

ница.  

Член 3 

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на општина  Де-

бар  со кој ќе се уредат правата и обврските за движни-

те ствари од член 1 на оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.42-6072/6 Претседател на Владата 

21 август 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

4072. 
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. 

8/2005, 150/207, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

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

ницата одржана на 21.8.2014 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 Дирекци-

јата за заштита и спасување му престанува користе-

њето на движните ствари – теренско возило Toyota 

Hilux Duble Cab 2.5 D-4D опремено со систем за гасење 

пожар Rotfire B30  и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење  без надомест на општина  Струга 

за потребите на територијалната противпожарна еди-

ница.  

 

Член 3 

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на општина  

Струга со кој ќе се уредат правата и обврските за движ-

ните ствари од член 1 на оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.42-6072/7 Претседател на Владата 

21 август 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4073. 

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

188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 21.8.2014 година, 

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

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА 

ОПШТИНА НЕГОТИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

јата за заштита и спасување му престанува користе-
њето на движните ствари – теренско возило Toyota 
Hilux Duble Cab 2.5 D-4D опремено со систем за гасење 
пожар Rotfire B30  и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Него-

тино за потребите на територијалната противпожарна 

единица.  

 

Член 3 

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на општина  

Неготино со кој ќе се уредат правата и обврските за 

движните ствари од член 1 на оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42-6072/8 Претседател на Владата 

21 август 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4074. 

Врз основа на член 29 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-

бен 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 26.8.2014 година, донесе  

    

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ОБЈЕК-

ТИ  НА СПЕЦИЈАЛНА ДЕТСКА  БОЛНИЦА ОХРИД 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на недвижни ствари – об-

јекти, кои се наоѓаат на ул. „Св. Стефан“, запишани во 

Имотен лист бр.1318 за КО Конско сопственост на 

Република Македонија – корисник Министерство за 

финансии, и тоа:  

- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда 

превземена при конверзија на податоците од стариот 

ел. систем-Зграда во здравство, влез 1, кат 1, во 

површина од 941м2,  

- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда 

превземена при конверзија на податоците од стариот 

ел. систем -Логии, балкони и тераси, влез 1, кат 1, во 

површина од 103м2, 

- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда 

превземена при конверзија на податоците од стариот 

ел. систем-Зграда во здравство, влез 1, кат 2, во 

површина од 955м2, 

- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда 

превземена при конверзија на податоците од стариот 

ел. систем -Логии, балкони и тераси, влез 1, кат 2, во 

површина од 53м2, 

- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда 

превземена при конверзија на податоците од стариот 

ел. систем-Зграда во здравство, влез 1, кат ПР, во 

површина од  1850м2, 

- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и 

други објекти В2-4, влез 1, кат К,  број 1, намена на 

посебен дел од зграда П, во површина од 27м2, 

- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и 

други објекти В2-4, влез 1, кат К,  број 1, намена на 

посебен дел од зграда ДП, во површина од 1028м2, 

- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и 

други објекти В2-4, влез 1, кат ПР,  број 1, намена на 

посебен дел од зграда П, во површина од 432м2, 

- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и 

други објекти В2-4, влез 1, кат ПР,  број 1, намена на 

посебен дел од зграда ДП, во површина од 1024м2, и 

- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и 

други објекти В2-4, влез 1, кат СУ,  број 1, намена на 

посебен дел од зграда ДП, во површина од 338м2. 

 

Член 2 

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 

оваа одлука да се изврши по пат на електронско јавно 

наддавање, со проценета вредност по метар квадратен 

во износ од 17.922.017 денари, утврдена согласно Про-

ценката од Бирото за судски вештачења кое ја процени 

вкупната вредност на сите недвижни ствари-објекти  во 

износ од  25.602.881,00 денари. 

Почетната цена за електронското јавно наддавање 

претставува проценета вредност по метар квадратен на 

недвижните ствари намалена за 30% и истата изнесува 

5.421,00 денари за метар квадратен. 

 

Член 3 

Објавата за продажба на недвижните ствари од 

член 1 од оваа одлука ги содржи следните податоци: 

- недвижните ствари кои се предмет на продажба од 

член 1 од оваа одлука; 

- сите недвижни ствари-објекти се продаваат заедно; 

- почетната цена по метар квадратен за недвижните 

ствари која е предмет на продажба од член 2 од оваа 

одлука; 

- пријава за учество во електронското јавно над-

давање пополнета и потпишана лично од подноси-

телот, со наведени генералии на понудувачот и изјава 

дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја 
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плати во рок од 15 дена, согласно условите од Обја-

вата, се доставува до Министерството за финансии во 

рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата; 
- време на започнување и времетраење на јавното 

наддавање; 
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 

учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 
страна на Комисија за располагање со недвижни и 
движни ствари сопственост на Република Македонија – 
корисник Министерство за финансии; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и 
правни лица; 

- паричниот депозит за учество на јавното надда-
вање изнесува 5 % од почетната цена на недвижните 
ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република 
Македонија; 

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од 
денот на приемот на писменото известување за избор е 
должен да уплати средства согласно постигнатата крај-
на цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој  
рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се 
пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе 
нова постапка; 

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испра-
тени корисничко име и шифра за пристап на интернет 
страницата на која што ќе се изврши електронско јавно 
наддавање; 

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази 
наведени во објавата, нема да учествуваат на електро-
нското јавно наддавање за што ќе бидат електронски 
известени; 

- потребен број на учесници на јавното наддавање – 
најмалку еден учесник; 

- минимален чекор на зголемување на вредноста по 
метар квадратен на недвижните ствари изнесува 1 % од 
почетната цена по метар квадратен за продажба на 
недвижните ствари; 

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното 
наддавање; 

- рокот за уплата на најповолната понуда – 15 дена 
од денот на приемот на писменото известување за 
избор; 

- рокот за враќање на уплатениот депозит – 15 дена 
од денот на одржување на јавното наддавање; 

- обврски за исплата на данокот на промет; 
- обврска за трошоците за солемнизација на догово-

рот; 
- учесниците имаат право на приговор само по 

однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три 
дена од одржувањето на јавното наддавање до Коми-
сијата која одлучува по приговорот со решение во рок 
од пет дена од приемот на приговорот; 

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница https://e-aukcii.finance.gov.mk/ 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-6897/1 Претседател на Владата 

26 август 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

4075. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија  („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 

15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 26.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 

НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ФАБРИКА ЗА ШИНСКИ  

ВОЗИЛА ДООЕЛ ВЕЛЕС 

 

Член 1 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за давање на трајно ко-

ристење на недвижни ствари на Фабрика за шински во-

зила ДООЕЛ Велес („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 143/13). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-7074/1 Претседател на Владата 

26 август 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4076. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот 

за надворешни работи („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

26.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОН-

ЗУЛ И ШЕФ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ВО  ИТАЛИЈА, СО 

СЕДИШТЕ ВО ВЕНЕЦИЈА 

 

Член 1 

Се отповикува Амон Бајрамовски од должноста Ге-

нерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Ре-

публика Македонија во Италија, со седиште во Вене-

ција, сметано од 31.10.2014 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 45/1 Претседател на Владата 

26 август 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 



1 септември 2014  Бр. 129 - Стр. 13 

 
 

4077. 
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 26.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ФИНАНСИИ 

 

Член 1 

Co оваа одлука на Министерството за финансии се 

дава на трајно користење без надомест дел од недвиж-

ни ствари - објекти кои се наоѓаат на ул. "С.Марковиќ", 

запишани во Имотен лист бр.14774 за КО Струмица, 

сопственост на Република Македонија и тоа: 

- КП бр.2943, број на зграда 1, намена на зграда и 

други објекти -B4-1, влез 1, кат K1, намена на посебен 

дел од зграда ДП, внатрешна површина 303 м2, 

- КП бр.2943, број на зграда 1, намена на зграда и 

други објекти -B4-1, влез 1, кат К2, намена на посебен 

дел од зграда ХС, внатрешна површина 15 м2, 

- КП бр.2943, број на зграда 1, намена на зграда и 

други објекти -B4-1, влез 1, кат К2, намена на посебен 

дел од зграда X, внатрешна површина 21 м2, 

- КП 6р.2943, број на зграда 1, намена на зграда и 

други објекти -B4-1, влез 1, кат К2, намена на посебен 

дел од зграда ДП, внатрешна површина 144 м2,  

- КП бр.2943, број на зграда 1, намена на зграда и 

други објекти -B4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен 

дел од зграда ДП, внатрешна површина 283 м2,  

- КП бр.2943, број на зграда 2, намена на зграда и 

други објекти -B4-1, влез 1, кат K1, намена на посебен 

дел од зграда Г, внатрешна површина 212 м2, и 

- КП бр.2943, број на зграда 2, намена на зграда и 

други објекти -B4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен 

дел од зграда Г, внатрешна површина 117 м2.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6592/1 Заменик на претседателот 

26 август 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4078. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 го-

дина, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЦЕВКОВОД 

МХЕ КРИВА РЕКА СО РЕФ.БР.123 СО ПРОПРАТНИ  
ОБЈЕКТИ ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно  земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на цевко-
вод МХЕ Крива Река со реф.бр.123 со пропратни објек-
ти општина Крива Паланка.   

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 2413м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-5936/1 Заменик на претседателот 

26 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4079. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата, одржана на 26.8.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ-ОБЈЕКТИ ВО КО-

РИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНА-

ТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА 

НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари-објект во корист на Република Ма-

кедонија кој се наоѓа на КП 13829/7 КО Центар 1 и тоа: 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-

10, влез 1 кат ПО-2, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда П, со внатрешна површина од 1011 м2. 
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-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат ПО-2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ХС, со внатрешна површина од 47 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат ПО- 2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда Л, со внатрешна површина од 3  м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат ПО- 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда П, со внатрешна површина од 928  м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат ПО- 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ХС, со внатрешна површина од 53 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат ПО- 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда Л, со внатрешна површина од 3 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 285 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Х, со внатрешна површина од  364 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ХС, со внатрешна површина од 47 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Л, со внатрешна површина од 3 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат ГА 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 381 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат ГА 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда Х, со внатрешна површина од 185 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат ГА 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат ГА 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда Л, со внатрешна површина од 3 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 524 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Х, со внатрешна површина од 128 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ХС, со внатрешна површина од 51 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 1, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Л, со внатрешна површина од 3  м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 2, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 491 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 2, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Х, со внатрешна површина од 150 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 2, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 2, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Л, со внатрешна површина од 3 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 3, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 544 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 3, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Х, со внатрешна површина од 127 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 3, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 3, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Л, со внатрешна површина од 3 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 4, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 527 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 4, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Х, со внатрешна површина од 132 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 4, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 4, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Л, со внатрешна површина од 3 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 5, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 579 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 5, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Х, со внатрешна површина од 176 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 5, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 5, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Л, со внатрешна површина од 3 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 6, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 720 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 6, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Х, со внатрешна површина од 115 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 6, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 6, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Л, со внатрешна површина од 3 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 7, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 430 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 7, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Х, со внатрешна површина од 137 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 7, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 7, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Л, со внатрешна површина од 3 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 8, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 443 м2. 
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-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 8, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Х, со внатрешна површина од 123 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 8, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 8, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Л, со внатрешна површина од 3 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 9 намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 281 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 9, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Х, со внатрешна површина од 85 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 9, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат 9, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда Л, со внатрешна површина од 3 м2. 

-број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-
10, влез 1 кат ГА 2,  намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 227 м2. 

 
Член 2 

Недвижностите од членот 1 на оваа одлука се запи-
шуваат во Јавната книга за запишување на правата на 
недвижностите во корист на Република Македонија. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-6952/1 Заменик на претседателот 

26 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4080. 

Врз основа на член 29 став (4), член 44 став (4) точ-
ки 5) и 9), член 63 став (4) и член 69 став (4) точка 1) 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), Владата на Република Македонија на 
седница одржана на 26.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-

СЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ХИГИЕ-
НА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ 

НА СЛУЖБЕНИТЕ КОНТРОЛИ НА МЛЕКОТО И 
МЛЕЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 
за изменување на Правилникот за посебните барања за 
безбедност и хигиена и начинот и постапката на врше-
ње на службените контроли на млекото и млечните 
производи број 02-2562/7, од 5.08.2014 година. 

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

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“ 

 
 

Бр. 42-6600/1 Заменик на претседателот 
26 август 2014 година на Владата на Република 

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

__________ 

4081. 
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 26.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ HA ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ  СТВАРИ  НА  АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА  

И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Член 1 
Co оваа одлука на Агенцијата за храна и ветеринар-

ство се дава на трајно користење, без надомест, нед-
вижна ствар - дел од зграда која се наоѓа на КП бр. 
3965 КО Гевгелија на ул. Железничка бр. 2, зграда 1, 
приземје со површина од 186 м2, запишана во Имотен 
лист бр. 685, 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. 42-6676/1 Заменик на претседателот 

26 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4082. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонијa бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА 
И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, Г3-СЕРВИСИ 
И Г4-СТОВАРИШТА КО ЛАБУНИШТА - ВОН.ГР.Р  

ОПШТИНА СТРУГА 
  

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувач-
ка индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Лабу-
ништа-вон.гр.р, општина Струга. 
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Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 5376м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-6701/1 Заменик на претседателот 

26 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4083. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.8.2014 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА 
ВИЛНА НАСЕЛБА СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО ДО-

МУВАЊЕ КО ЧАШКА-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ЧАШКА 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на вилна населба со намена А4-времено домување 
КО Чашка-вон г.р., општина Чашка. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-6704/1 Заменик на претседателот 

26 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4084. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за зем-

јоделското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.8.2014 година, донесе                                            

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕ-
ЛЕФОНИЈА ПЛП4086 КО ВЕЛМЕВЦИ ОПШТИНА  

ДЕМИР ХИСАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на базна станица за мобилна телефонија ПЛ-
П4086 КО Велмевци, општина Демир Хисар.                                                            

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена,  ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-6711/1 Заменик на претседателот 

26 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

4085. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.8.2014 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА КО 

ТЕТОВО-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на Г2-лесна индустрија КО Тетово-вон г.р., 
општина Тетово.  
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Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена,  ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-6712/1 Заменик на претседателот 

26 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4086. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонијa бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛEНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА 

КО НИКУШТАК-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ЛИПКОВО 
  

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населeно место за изград-
ба на лесна и незагадувачка индустрија КО Никуштак-
вон г.р., општина Липково. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена,  ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 

 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-6713/1 Заменик на претседателот 

26 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4087. 
Врз основа на член 14 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, 145/2010, 
104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 21 август 2014 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА В.Д. ЧЛЕНОВИ НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 
1. За вршители на должноста членови на Управниот 

одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, 
заклучно со 30 септември 2014 година се именуваат: 

- Владимир Спиркоски, 
- Адријана Сливоска, 
- Мери Дика-Георгиевска, 
- Миле Мојсовски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 

Бр. 24-7009/1 Претседател на Владата 
21 август 2014 година на Република Македонија, 

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

4088. 
Врз основа на член 57 од Законот за медијација 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 25 август 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА ОДБОРОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ И 
ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТИТЕ  

НА МЕДИЈАЦИЈАТА 
 
1. За претседател и членови на Одборот за обезбе-

дување, следење и оценување на квалитетот на работи-
те на медијацијата се именуваат: 

а) за претседател: 
- доц. д-р Љупчо Сотироски од Интеруниверзитет-

ската конференција на Република Македонија 
б) за членови: 
- Зоран Петковиќ, од Комората на медијатори на 

Република Македонија, 
- Влатко Самарџиски, од Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија, 
- Виолета Ангелеска, од Адвокатската комора на 

Република Македонија, 
- Ана Андова од Комората на психолози на Репуб-

лика Македонија, 
- Неџбије Хисмани – Ќаили, од Министерството за 

правда, 
- Ленче Коцевска, од Министерството за труд и 

социјална политика, 
- Снежана Петковска, од Министерството за еконо-

мија, 
- Митко Алексов, од Сојузот на стопанските комо-

ри на Македонија, 
- м-р Маријана Лончар Велкова, од Организацијата 

на потрошувачите на Македонија. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 

Бр. 24-7077/1 Претседател на Владата 
25 август 2014 година на Република Македонија, 

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

4089. 
Врз основа на член 17 од Законот за внатрешни ра-

боти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
92/2009, 35/2010, 36/2010, 158/2011, 114/2012, 187/2013 
и 116/2014), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 26 август 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 

 
1. За директор на Управата за безбедност и контра-

разузнавање, орган во состав на Министерството за 
внатрешни работи, за време од четири години, се име-
нува Сашо Мијалков, досегашен директор на Управата 
за безбедност и контраразузнавање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 

Бр. 24-7124/1 Претседател на Владата 
26 август 2014 година на Република Македонија, 

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

4090. 
Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и ак-

вакултура („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011, 95/2012 и 
164/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 26.8.2014 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИ-
НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО  

И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2014 ГОДИНА 
 

I 
1. Во Програмата за финансиска поддршка во ри-

барството и аквакултурата за 2014 година („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 8/14)  во делот I  
табелата се менува и гласи:  

„ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “. 

2. Во делот II став (1) во воведната реченица изно-
сот „21.600.000,00” се заменува со износот „19. 
500.000,00”. 

Во табелата во потточката 1.3. во колоната „Сред-
ства”,. износот „2 000 000,00” се заменува со износот 
„1. 000.000,00”. 

Во потточката 1.4. во колоната „Средства” износот 
„2.100 000,00” се заменува со износот „1.500.000,00”. 

Во „ВКУПНО СРЕДСТВА” износот 
„21.600.000,00” се заменува со износот  
„19.500.000,00”. 

Потточката 1.7. се брише.  
3. Во ставот (4) зборовите „потточка 1.2 и 1.7” се 

заменуваат со зборовите „потточка 1.2.” 
Во ставот (5) зборовите „потточка 1.2 и 1.7” се за-

менуваат со зборовите “потточка 1.2”. 
4. Во делот III став (1) во воведната реченица изно-

сот „64.400.000,00” се заменува со износот „15. 962 
419,00”. 

Во табелата,  во потточка 2.1. во колоната „Сред-
ства” износот „19.400. 000,00” се заменува со износот 
„1.900.000,00”. 

Во потточката 2.2. во колоната „Средства”  износот 
„30. 000.000,00” се заменува со износот „ 12.562 .419,00”,. 

Во потточката 2.3. во колоната „Средства” износот 
„15.000.000,00” се заменува со износот „1.500.000,00”. 

Во „ВКУПНО СРЕДСТВА” износот „64 400 
000,00” се заменува со износот  „15.962.419,00”. 

5. Делот „V” се менува и гласи: 
„Средствата од дел I точка 4 на оваа програма се 

наменети за неисплатени обврски од Програмите за 
финансиска  поддршка во рибарството и аквакултурата 
за 2012 и 2013 година и тоа за: 

- Финансиска поддршка во аквакултурата и во пре-
работка и маркетинг на риби и производи од риби од 
Програмата за финансиска  поддршка во рибарството и 
аквакултурата за 2012 година,  

- Финансиска поддршка во рибарството од Програ-
мата за финансиска  поддршка во рибарството и аква-
културата за 2013 година, 

- Финансиска поддршка во аквакултурата од Прог-
рамата за финансиска  поддршка во рибарството и ак-
вакултурата за 2013 година и 

- Финансиска поддршка за развој на нови пазари и 
промотивни кампањи од Програмата за финансиска  
поддршка во рибарството и аквакултурата за 2013 го-
дина.“. 

6. Во делот VII став (1) зборовите „од дел II потточ-
ка 1.1.,  1.2, 1.6. и 1.7., дел IV став (1), дел V став (1) и 
дел VI став (2) и (3)” се заменуваат со зборовите „од 
дел II потточка 1.1.,  1.2 и 1.6., дел IV став (1) и дел VI 
став (2) и (3)”. 

7. Во делот VIII став (3) зборовите „потточка 1.2 и 
1.7” се заменуваат со зборовите „потточка 1.2”. 

Ставот (10) се брише. 
Ставот (11) се менува и гласи: 
„Висината на финансиската поддршка по корисник 

за дел II точка 1 потточка 1.1. се определува во завис-
ност од планираната количина порибителен материјал 
наменет за порибување.“. 

 
II 

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

 
Бр. 42-6664/1 Заменик на претседателот 

26 август 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

4091. 
Со цел олеснување на преминувањето на државната 

граница од страна на државјаните на Република Маке-
донија и државјаните на Република Србија, кои имаат 
основана причина за преминување на државната грани-
ца по повод одржувањето на традиционалната меѓуна-
родна манифестација од верски карактер  „Преображе-
ние“, врз основа на член 35 став 1 алинеја 1 од Законот 
за гранична контрола („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 171/10 и 41/14) Министерството за 
внатрешни работи на Република Македонија во соглас-
ност со Министерството за финансии – Царинска упра-
ва на Република Македонија и утврдената согласност 
на Министерството за внатрешни работи на Република 
Србија како надлежен орган на соседната држава до-
несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН  

ГРАНИЧЕН ПРЕМИН 
 
I. Се определува привремен граничен премин „Тр-

говиште - Огут“ за државјаните на Република Македо-
нија и државјаните на Република Србија, кои имаат ос-
нована причина за преминување на државната граница 
и престој во пограничната зона на ден 19.8.2014 година 
и на ден 8.9.2014.  

 
II. МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИОТ 

ГРАНИЧЕН ПРЕМИН  
 
Привремениот граничен премин е лоциран помеѓу 

граничните ознаки VI–12 и VI–2/1, Општина Крива Па-
ланка на заедничката гранична линија помеѓу Републи-
ка Македонија и Република Србија. 

III. ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ  НА ПРИВРЕМЕНИОТ 
ГРАНИЧЕН ПРЕМИН 

 
Привремениот граничен премин се утврдува да ра-

боти во деновите 19.8.2014 и 8.9.2014 година со работ-
но време од 8 до 20 часот. 

 
IV. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИ-

ОТ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН 
 
Државјаните на двете држави кои во деновите од 

дел III. на ова решение имаат намера да ја преминат 
државната граница преку овој привремен граничен 
премин со себе можат да носат само предмети намене-
ти исклучиво за лична употреба. 

Привремениот граничен премин не може да се ко-
ристи за транспорт, односно пренесување на стоки пре-
ку државната граница кои подлежат на плаќање ца-
рина, данок или други давачки. 

 
V. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНА-

ТА ГРАНИЦА 
 
Преминувањето на државната граница на привреме-

ниот граничен премин се врши: 

- непосредно од страна на физичко лице, односно 
пешки или 

- со користење  на патнички автомобил, мопед или 
велосипед.  

 
VI. УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВ-

НАТА ГРАНИЦА  
 
За преминување на државната граница преку прив-

ремениот граничен премин потребно е физичкото лице 
да ги исполнува следните услови: 

- да е државјанин на Република Македонија, однос-
но Република Србија, 

- во наведените денови да има основана причина за 
преминување на државната граница и престој во погра-
ничната зона, и  

- да поседува  валиден патен документ (лична карта 
или пасош издаден согласно националното законодав-
ство  од надлежен државен орган на Република  Маке-
донија, односно Република Србија, со кој може да се 
утврди идентитетот на лицето.  

 
VII. ТРОШОЦИ 
 
Трошоците за определување и работење на привре-

мениот граничен премин се на  товар на Буџетот на 
Министерството за внатрешни работи на Република 
Македонија. 

 
VIII. Ова решение влегува во сила со денот на не-

говото донесување, а ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

 
Бр.08-050658/14-0002  
31 јули 2014 година  

Скопје  
  

Министерство  
за финансии 

Министерство за  
внатрешни работи 

Царинска управа 
Директор, 

Министер за внатрешни 
работи, 

Наташа Радеска-Крстевска, с.р. м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
_________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ         
И НАУКА 

4092. 

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за основно-
то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 24/13, 14/14 и 116/14), минис-
терот за образование и наука донесе 

 
К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2014/2015 
ГОДИНА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 

 
Член 1 

Со овој календар се утврдува организирањето на 
учебната година во основните училишта согласно 
програмските целини во наставната година: полугодие, 
други форми на воспитно образовна дејност и ученич-
ки одмор за учебната 2014/2015 година.     
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Член 2 
Учебната година во основните училишта почнува 

на 1 септември 2014 година,  а завршува на 31 август 
2015 година.  

Наставната година започнува на 1 септември 2014 
година и завршува на 10 јуни 2015 година. 

 
Член 3 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 
и II полугодие.  

Првото полугодие започнува на 1 септември 2014 
година и завршува на 30 декември 2014 година.  

Второто полугодие започнува на 20 јануари 2015 
година и завршува на 10 јуни 2015 година. 

  
Член 4 

Во текот на учебната година учениците користат 
зимски и летен одмор. 

Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2014 го-
дина и завршува на 19 јануари 2015 година. 

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2015 година и 
завршува на 31 август 2014 година. 

 
Член 5 

Основните училишта во времето од 11 јуни до 18 
јуни 2015 година организираат дополнителна настава, 
поправни испити и одделенски испити, а од 11 август 
до 18 август 2015 година организираат подготвителна 
настава, консултации и други форми на помош за уче-
ниците кои треба да полагаат поправни испити и одде-
ленски испити и ги спроведуваат истите. 

 
Член 6 

Екстерното проверување на постигањата на успехот 
на учениците од четврто до деветто одделение се орга-
низира и спроведува до крајот на наставната година. 

За учениците кои од оправдани причини не биле ек-
стерно проверени по еден или два наставни предмети, се 
организира екстерното проверување во месец август. 

 
Член 7 

Воспитно-образовната работа за учениците се орга-
низира во текот на целата работна недела. 

 
Член 8 

Во текот на наставната година во основните учи-
лишта се остваруваат 180 наставни денови. 

 
Член 9 

На денот на училиштето се организираат културни, 
спортски и други манифестации.  

Традиционалниот ден на просветата за припадни-
ците на заедниците кои следат настава на јазик разли-
чен од македонскиот јазик се одбележува со организи-
рање на културни и други манифестации.    
  

Член 10 
Работните деновите кога се изведуваат ученичките 

екскурзии и Денот на дрвото/Денот на еколошката ак-
ција на младите во Република Македонија, денот на 
училиштето и традиционалниот ден на просветата за 
припадниците на заедниците кои следат настава на ја-
зик различен од македонскиот јазик, се наставни дено-
ви кога се изведуваат посебни програми. 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој календар 

престанува да важи Календарот за организација на 

учебната 2013/2014 година во основните училишта 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.119/13 

и 94/14). 

 

Член 12 

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 

септември 2014 година. 

 

Бр.19-13577/1 Министер 

27 август 2014 година за образование и наука, 

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 

_________ 

4093. 

Врз основа на член 23 став 3 од Законот  за средно-

то образование  („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 

40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 

81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 

100/12, 24/13, 14/14 и 116/14), министерот за образова-

ние и наука, донесе 

 

К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2014/2015 

ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА 

 

Член 1 

Со овој календар се утврдува организирањето на 

учебната година во јавните средни училишта согласно 

програмските целини во наставната година: полугодие, 

други форми на воспитно образовна дејност и ученич-

ки одмор за учебната 2014/2015 година.    

    

Член 2 

Учебната година во јавните средни училишта за-

почнува на 1 септември 2014 година,  а завршува на 31 

август 2015 година.    

Наставната година започнува на 1 септември 2014 

година и завршува на 10 јуни 2015 година, освен за 

учениците од завршната година од гимназиското обра-

зование, стручното образование со четиригодишно и 

тригодишно траење на образованието, уметничкото об-

разование и средното четиригодишно стручно образо-

вание за ученици со посебни образовни потреби  за кои 

редовната настава завршува на 20 мај 2015 година.    

 

Член 3 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I 

и II полугодие.  

Првото полугодие  започнува  на  1  септември 2014 

година и завршува на 30 декември 2014 година.  

Второто полугодие започнува на 20 јануари 2015 

година и завршува на 10 јуни 2015 година. 

  

Член 4 

Во текот на учебната година учениците користат 

зимски и летен одмор. 
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Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2014 го-

дина и завршува на 19 јануари 2015 година. 

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2015 година и 

завршува на 31 август 2015 година. 

 

Член 5 

За учениците од завршните години на средното об-

разование кои ќе полагаат државна матура, училишна 

матура или завршен испит во јунскиот испитен рок, 

јавните средни училишта во времето од 21 мај до 28 

мај 2015 година организираат подготвителна настава, 

консултации и други форми на помош за учениците 

кои треба да полагаат поправни испити, испит на годи-

ната, дополнителни испити, испити за побрзо напреду-

вање, матурски и завршни испити. 

За учениците од завршните години на средното об-

разование кои ќе полагаат државна матура, училишна 

матура или завршен испит во августовскиот испитен 

рок, јавните средни училишта во времето од 17 јуни до 

30 јуни 2015 година организираат подготвителна нас-

тава, консултации и други форми на помош за учени-

ците кои треба да полагаат поправни испити, испит на 

годината, дополнителни испити, испити за побрзо нап-

редување, матурски и завршни испити. 

Јавните средни училишта во времето од 12 jуни до 

19 јуни 2015 година и од 11 август до 18 август 2015 

година организираат подготвителна настава, консулта-

ции и други форми на помош за учениците кои треба 

да полагаат поправни испити, испит на годината, до-

полнителни испити и испити  за побрзо напредување. 

 

Член 6 

Екстерното проверување на учениците се организи-

ра и спроведува до крајот на наставната година, освен 

за учениците од завршните години на средното образо-

вание, за кои екстерното проверување се врши по зав-

ршувањето на првото полугодие, но најдоцна до крајот 

на февруари 2015 година.  

За учениците кои од оправдани причини не биле ек-

стерно проверени по еден или два наставни предмети, се 

организира екстерното проверување во месец август. 

 

Член 7 

Екстерните испити од државната матура во гимна-

зиското образование во јунскиот испитен рок се спро-

ведуваат во следниве термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 6 ју-

ни 2015 година со почеток во 10 часот; 

- математика на 11 јуни 2015 година со почеток во 

10 часот; 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 15 јуни 2015 година со почеток 

во 10 часот. 

За учениците од став 1 на овој член кои во јунскиот 

испитен рок не положиле дел или сите испити од 

државната матура или од оправдани причини не пола-

гале државна матура или дел од државната матура во 

јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок 

во август во следните термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 11 

август 2015 година со почеток во 10 часот; 

- математика на 12 август 2015 година со почеток 

во 10 часот. 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 14 август 2015 година со поче-

ток во 10 часот. 

Екстерните испити од државната матура во умет-

ничкото образование во јунскиот испитен рок се спро-

ведуваат во следниве термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 6 ју-

ни 2015 година со почеток во 10 часот; 

- историја на 12 јуни со почеток во 10:00 часот; 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 15 јуни 2015 година со почеток 

во 10 часот. 

За учениците од став 3 на овој член кои во јунскиот 

испитен рок не положиле дел или сите испити од 

државната матура или од оправдани причини не пола-

гале државна матура или дел од државната матура во 

јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок 

во август во следните термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 11 

август 2015 година со почеток во 10 часот; 

- историја на 13 август 2015 со почеток во 10:00 ча-

сот; 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 14 август 2015 година со поче-

ток во 10 часот. 

Екстерните испити од државната матура во четири-

годишното стручно образование во јунскиот испитен 

рок се спроведуваат во следниве термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 6 ју-

ни 2015 година со почеток во 10 часот. 

- математика  на 11 јуни со почеток во 10:00 часот; 

- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 12 

јуни 2015 година со почеток во 10 часот; 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 15  јуни 2015 година со почеток 

во 10 часот. 

За учениците од став 5 на овој член кои во јунскиот 

испитен рок не положиле дел или сите испити од 

државната матура или од оправдани причини не пола-

гале државна матура или дел од државната матура во 

јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок 

во август во следните термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 11 

август 2015 година со почеток во 10 часот; 

- математика на 12 август 2015 година со почеток 

во 10:00 часот; 
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- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 13 

август 2015 година со почеток во 10 часот; 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, 

односно руски јазик на 14 август 2015 година со поче-

ток во 10 часот. 

Интерните испити од изборниот дел на државната 

матура се спроведуваат во термини утврдени од учи-

лишната матурска комисија на предлог на соодветните 

училишни предметни комисии и тоа: 

- во јунскиот испитен рок во периодот од 17 до 30 

јуни 2015 година и   

- во августовскиот испитен рок во периодот од 18 

до 22 август 2015 година. 

Презентацијата и одбраната на проектната задача се 

реализира во периодот од: 

- од 18 март до 30 април 2015 година и 

- од 18 август до 22 август 2015 година. 

 

Член 8 

Училишната матура во гимназиското образование, 

училишната матура во уметничкото образование и зав-

ршниот испит во четиригодишното стручно образова-

ние се спроведуваат во два испитни рока и тоа во јуни 

и август. 

Во јунскиот испитен рок:  

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, 

албански јазик и литература, односно турски јазик и ли-

тература) на 16 јуни 2015 година со почеток во 9 часот.  

Во августовскиот испитен рок: 

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, 

албански јазик и литература, односно турски јазик и 

литература) на 17 август 2015 година со почеток во 9 

часот.  

Испитот од изборниот дел на училишната матура 

во гимназиското и во уметничкото образование, испи-

тот од изборниот дел на завршниот испит во четириго-

дишното стручно образование и проектната задача се 

спроведуваат во термини утврдени од училишната ма-

турска комисија на предлог на соодветните училишни 

предметни комисии и тоа: 

- во јунскиот испитен рок во времето од 17 до 30 ју-

ни 2015 година и   

- во августовскиот испитен рок во времето од 18 до 

22 август 2015 година. 

 

Член 9 

Завршниот испит во тригодишното стручно образо-

вание се спроведува во три испитни рока и тоа во јуни, 

август и јануари. 

Во јунскиот рок:  

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 16 

јуни 2015 година со почеток во 9 часот.  

Во августовскиот рок: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и 

литература, односно турски јазик и литература на 17 

август 2014 година со почеток во 9 часот. 

Во јануарскиот рок- за време на зимскиот одмор на 

учениците. 

Индивидуалната практична работа во тригодишно-

то стручно образование се спроведува во термини ут-

врдени од училишната матурска комисија на предлог 

на соодветните училишни предметни комисии. 

 

Член 10 

Воспитно-образовната работа за учениците се орга-

низира во текот на целата работна недела. 

 

Член 11 

Во текот на наставната година во јавните средни 

училишта во завршната година на образованието се ос-

тваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите оста-

нати години на образование се остваруваат најмалку 

180 наставни денови. 

 

Член 12 

На денот на училиштето се организираат културни, 

спортски и други манифестации.   

Традиционалниот ден на просветата за припадни-

ците на заедниците кои следат настава на јазик разли-

чен од македонскиот јазик се одбележува со организи-

рање на културни и други манифестации.    

  

Член 13 

Работните деновите кога се изведуваат ученичките 

екскурзии, Денот на дрвото/ Денот на еколошката ак-

ција на младите во Република Македонија,  денот на 

училиштето и традиционалниот ден на просветата за 

припадниците на заедниците кои следат настава на ја-

зик различен од македонскиот јазик, се наставни дено-

ви кога се изведуваат посебни програми. 

                                                    

Член 14 

Феријалната практика се остварува во зависност од 

специфичноста на образовниот профил и се изведува за 

време на летниот одмор на учениците. 

 

Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој календар 

престанува да важи Календарот за организација на 

учебната 2013/2014 година во јавните средни училишта 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

119/13, 185/13 и 94/14).  

 

Член 16 

Овој календар влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува од  1 сеп-

тември 2014 година. 

 

Бр.19-13577/2 Министер 

27 август 2014 година за образование и наука, 

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

4094. 
Врз основа на член 8 став (1) од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на 

категорија спортист – Спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/08 и 107/12), 

директорот на Агенцијата за млади и спорт, на ден 27 август 2014 година, донесе 

 

Л И С Т А 

НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ – СПОРТСКА НАДЕЖ 
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       Бр. 08-1326/3                                                                                             Директор, 

27 август 2014 година                                                                         м-р Марјан Спасески, с.р. 

            Скопје 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4095. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 
16/2011,  136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 
11 и член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба 
на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен 
весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), пос-
тапувајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки 
Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за оп-
ределување на продажна цена на природен гас за 
тарифни потрошувачи приклучени на системот за дист-
рибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец 
август 2014 година, на седницата одржана на 29 август 
2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА - СКОПЈЕ ЗА  

МЕСЕЦ АВГУСТ 2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енерге-
тските дејности дистрибуција на природен гас, упра-
вување со системот за дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на тарифните потрошува-
чи приклучени на системот за дистрибуција на приро-
ден гас, продажната цена на природниот гас за месец 
август 2014 година, се утврдува да изнесува 29,7551 
ден/nm3. 

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 на 
овој член, содржани се: 

2.1. Трошоци за набавка на природниот гас за месец 
август 2014 година, во износ од 25,1092 ден/nm3 и цена 
за услугата снабдување на тарифните потрошувачи не-
посредно приклучени на системот за пренос на приро-
ден гас, во износ од 0,2958 ден/nm3, утврдени со Од-
луката за определување продажна цена на природен гас 
за месец август 2014 година („Службен весник на РМ” 
бр. 124/14); 

2.2. Цената за услугата пренос и управување со сис-
темот за пренос на природен гас, во износ од 1,4642 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-
дажна цена на природен гас за месец август 2014 го-
дина („Службен весник на РМ” бр. 124/14); 

2.3. Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас, во износ од 2,8859 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за одобрување на тари-
фа за вршење на дејноста дистрибуција на природен 
гас и снабдување со природен гас на тарифните потро-
шувачи приклучени на системот за дистрибуција на 
природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 185/13).  

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е прес-
метена без данок на додадена вредност. 

 
Член 2 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување. 

 
Член 3 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.         

 
УП1 бр. 08–162/12  

29 август 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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