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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

2660. 

Указ бр.20 

6 јуни 2016 година 

 

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 

 

СЕ ОДЛИКУВА 

 

МИЛОШ ЗЕМАН 

 

со 

 

ОРДЕН „8 СЕПТЕМВРИ“ 

 

за исклучителни заслуги за развивање и зац-

врстување на пријателските односи и мирољубива 

рамноправна соработка меѓу Република Македонија 

и Чешката Република, како и за афирмирање и јакне-

ње на меѓународната положба и углед на Република 

Македонија. 

  

      Бр. 08-845/1 Претседател 

  6 јуни 2016 година на Република Македонија, 

         Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2661. 

Врз основа на член 12 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија “ 

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, 

41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 и 30/16), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата, одржана 

на 1.6.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 

ПРИВАТНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „АМЕРИКАНСКА 

ГИМНАЗИЈА СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 

  

Член 1 

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

Приватно средно училиште „АМЕРИКАНСКА ГИМ-

НАЗИЈА СКОПЈЕ“ - Скопје. 

 

Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 

основа на поднесокот (барањето) од основачот  Друш-

тво за деловни и менаџмент консултантски активности 

Американ колеџ консалтинг ДОО, со седиште на бул. 

„Трета македонска бригада“ бр. 60 во Скопје  со ЕДБ 

4030007632593.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Член 3 
Во приватното средно училиште од член 1 од оваа 

одлука ќе се организира и остварува настава за гимна-
зиско образование, согласно Законот за средното обра-
зование. 

 
Член 4 

Потребниот наставен кадар кој ќе изведува настава 
во Приватно средно училиште „АМЕРИКАНСКА 
ГИМНАЗИЈА СКОПЈЕ“ - Скопје е согласно Нормати-
вот за наставниот и друг кадар во средното образова-
ние. 

Во прва година на образование наставата ќе ја изведу-
ваат 16 наставници  и еден стручен соработник-педагог. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на Приватното 
средно училиште „АМЕРИКАНСКА ГИМНАЗИЈА 
СКОПЈЕ“ - Скопје е согласно нормативите утврдени за 
оваа дејност. 

 
Член 6 

Приватното средно училиште „АМЕРИКАНСКА 
ГИМНАЗИЈА СКОПЈЕ“ - Скопје ќе биде сместено во 
објект на булевар „Трета македонска бригада“ бр. 60, 
1000 Скопје, со површина од 500 м2. 

 
Член 7 

Бројот на учениците кои ќе се запишат во учебната 
2016/2017 година ќе изнесува 25 ученици во 2 пара-
лелки, додека за наредните учебни години за бројот на 
паралелките  ќе одлучува основачот. 

 
Член 8 

Наставата во Приватното средно училиште „АМЕ-
РИКАНСКА ГИМНАЗИЈА СКОПЈЕ“ - Скопје ќе се из-
ведува на македонски јазик и неговото кирилско писмо 
и на англиски јазик и неговото писмо. 

 
Член 9 

Програмата за воспитно-образовната дејност на 
Приватното средно училиште „АМЕРИКАНСКА 
ГИМНАЗИЈА СКОПЈЕ“ - Скопје е соодветна на прог-
рамата за гимназиско образование  кое се остварува во 
јавните средни училишта во Република Македонија. 

 
Член 10 

Приватното средно училиште „АМЕРИКАНСКА 
ГИМНАЗИЈА СКОПЈЕ“ - Скопје ќе отпочне со работа 
на 1 септември 2016 година по добивањето на решение 
за верификација од Министерството за образование и 
наука. 

 
Член 11 

Средствата потребни за работа на Приватното средно 
училиште „АМЕРИКАНСКА ГИМНАЗИЈА СКОПЈЕ“ - 
Скопје ги обезбедува основачот. 

 
Член 12 

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

 
Бр. 42-2252/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2662. 
Врз основа на член 39 став 2 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, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.5.2016 
година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со ТДВНП „ЗЕГИН“ ДОО Скопје, на зем-
јоделско земјиште со вкупна површина од 432ха 46ар 
82м2 и тоа во:  

КО Аџи Матово на КПбр.1205/2, мв.Мера, катас-
тарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 
2035м2 запишана на Имотен лист бр.34; КПбр.760/2, 
мв. Спроти Село, катастарска култура лозје, катастар-
ска класа 3, површина 120852м2 запишана на Имотен 
лист бр.250; КПбр.762/2 – дел, мв.Мера, катастарска 
култура лозје, катастарска класа 3, површина  
548801м2 запишана на Имотен лист бр.245; КПбр.762/3 
- дел, мв.Мера, катастарска култура лозје, катастарска 
класа 3, површина 13543м2  запишани на Имотен лист 
бр.245;   

КО Црнилиште – вон гр., на КПбр.3219, мв.Косап 
Оргач, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, 
површина 74179м2, КПбр.3221, мв.Косап Оргач, катас-
тарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 
19495м2, КПбр.3222, мв.Панаѓурска Патка, катастарска 
култура лозје, катастарска класа 3, површина 19215м2 
запишани на Имотен лист бр.6;  

КО Дорфулија, на КПбр.118, мв.Карши Кумсол, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 
10351м2, КПбр.362/2, мв.Јазли, катастарска култура 
лозје, катастарска класа 3, површина 82790м2, 
КПбр.55/1, мв.Карши Кумсол, катастарска култура 
лозје, катастарска класа 3, површина 199154м2, 
КПбр.55/2, мв.Карши Кумсол, катастарска култура 
лозје, катастарска класа 3, површина 148319м3 и 
КПбр.55/4, мв.Карши Кумсол, катастарска култура 
лозје, катастарска класа 3, површина 581054м2 запиша-
ни на Имотен лист бр.1171;   

КО Милино – вон гр., на КПбр.1571/3, мв.Карши 
балар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, 
површина 437601м2, КПбр.1619, мв.Каршибалар, ка-
тастарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 
191498м2, КПбр.2282/2, мв.Куридере, катастарска кул-
тура лозје, катастарска класа 4, површина 47179м2, 
КПбр.2351/1, мв.Кумлар, катастарска култура лозје, ка-
тастарска класа 3, површина 49995м2, КПбр.2351/2, 
мв.Кумлар, катастарска култура лозје, катастарска кла-
са 4, површина 40451м2, КПбр.2357, мв.Кумлар, катас-
тарска култура лозје, катастарска класа 3, површина 
221295м2, КПбр.2678, мв.Кашбалар, катастарска кул-
тура лозје, катастарска класа 3, површина 166448м2, 
КПбр.2708/1, мв.Деретрло, катастарска култура лозје, 
катастарска класа 3, површина 211172м2, КПбр.2708/2, 
мв.Деретрло, катастарска култура лозје, катастарска 
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класа 3, површина 139921м2 и КПбр.1727, мв.Чаир-
трло, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, 
површина 382146м2 запишани на Имотен лист бр.1 и 
во КО Лозово – вон гр. на КПбр.431, мв.Топук, катас-
тарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 
2523м2, КПбр.446, мв.Топук, катастарска култура 
лозје, катастарска класа 4, површина 4255м2, 
КПбр.447, мв.Топук, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, површина 5818м2, КПбр.448, мв.Топук, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, пов-
ршина 711м2, КПбр.449, мв. Топук, катастарска култу-
ра лозје, катастарска класа 4, површина 7661м2, 
КПбр.450, мв.Топук, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, површина 1618м2, КПбр.451, мв.Топук, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, пов-
ршина 1676м2, КПбр.452, мв.Топук, катастарска култу-
ра лозје, катастарска класа 4, површина 3254м2, 
КПбр.453, мв.Топук, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, површина 3243м2, КПбр.454, мв.Tопук, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, пов-
ршина 18767м2, КПбр.455, мв.Топук, катастарска кул-
тура лозје, катастарска класа 4, површина 3507м2, 
КПбр.456/6, мв.Топук, катастарска култура лозје, ка-
тастарска класа 4, површина 269284м2, КПбр.456/7, 
мв.Топук, катастарска култура лозје, катастарска класа 
4, површина 2616м2, КПбр.456/8, мв.Топук, катастар-
ска култура лозје, катастарска класа 4, површина 
2223м2, КПбр.457, мв.Топук, катастарска култура 
лозје, катастарска класа 4, површина 8005м2, 
КПбр.458, мв.Топук, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, површина 6631м2, КПбр.459, мв.Топук, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, пов-
ршина 15645м2, КПбр.460, мв.Топук, катастарска кул-
тура лозје, катастарска класа 4, површина 4964м2, 
КПбр.486, мв. Чаиртарлалар, катастарска култура 
лозје, катастарска класа 4, површина 5070м2, 
КПбр.487, мв.Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, 
катастарска класа 4, површина 1847м2, КПбр.489, 
мв.Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, катастар-
ска класа 4, површина 1917м2, КПбр.490, мв.Чаиртар-
лалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, 
површина 3193м2, КПбр.491, мв.Чаиртарлалар, катас-
тарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 
5019м2, КПбр.492, мв.Чаиртарлалар, катастарска кул-
тура лозје, катастарска класа 4, површина 2553м2, 
КПбр.493, мв.Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, 
катастарска класа 4, површина 2530м2, КПбр.515, 
мв.Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, катастар-
ска класа 4, површина 1388м2, КПбр.516, мв. Чаиртар-
лалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, 
површина 1227м2, КПбр.517, мв. Чаиртарлалар, катас-
тарска култура лозје, катастарска класа 4, површина 
230м2, КП бр.518, мв. Чаиртарлалар, катастарска кул-
тура лозје, катастарска класа 4, површина 66м2, 
КПбр.519, мв. Чаиртарлалар, катастарска култура 
лозје, катастарска класа 4, површина 16м2, КПбр.521, 
мв. Чаиртарлалар, катастарска култура лозје, катастар-
ска класа 4, површина 43579м2, КПбр.522, мв. Чаир-
тарлалар, катастарска култура лозје, катастарска класа 
4, површина 1354м2, КПбр.523, мв.Гургур, катастарска 
култура лозје, катастарска класа 4, површина 4663м2, 
КПбр.524, мв.Гургур, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, површина 10900м2, КПбр.525, мв.Гур-
гур, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, 
површина 4072м2, КПбр.526, мв.Гургур, катастарска 

култура лозје, катастарска класа 4, површина 1204м2, 
КПбр.528, мв.Гургур, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, површина 13150м2, КПбр.552, мв. 
Кзлач, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, 
површина 5397м2, КПбр.553, мв.Кзлач, катастарска 
култура лозје, катастарска класа 4, површина 7887м2, 
КПбр.554, мв.Кзлач, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, површина 2119м2, КПбр.555, мв.Кзлач, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, пов-
ршина 2062м2, КПбр.556, мв.Кзлач, катастарска култу-
ра лозје, катастарска класа 4, површина 1949м2, 
КПбр.557, мв.Кзлач, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, површина 5446м2, КПбр.558, мв.Кзлач, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, пов-
ршина 4668м2, КПбр.559, мв.Тупук, катастарска култу-
ра лозје, катастарска класа 4, површина 5012м2, 
КПбр.562, мв.Тупук, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, површина 2508м2, КПбр.563, мв.Тупук, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, пов-
ршина 2559м2, КПбр.564, мв.Тупук, катастарска култу-
ра лозје, катастарска класа 4, површина 2859м2, 
КПбр.565, мв.Топук, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, површина 2840м2, КПбр.566, мв.Топук, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, пов-
ршина 6266м2, КПбр.571, мв.Топук, катастарска култу-
ра лозје, катастарска класа 4, површина 2638м2, 
КПбр.572, мв.Топук, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, површина 944м2, КПбр.573, мв.Топук, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, пов-
ршина 849м2, КПбр.574, мв.Топук, катастарска култу-
ра лозје, катастарска класа 4, површина 6221м2, 
КПбр.575, мв.Топук, катастарска култура лозје, катас-
тарска класа 4, површина 1661м2, КПбр.576, мв.Топук, 
катастарска култура лозје, катастарска класа 4, пов-
ршина 3333м2, КПбр.577, мв.Топук, катастарска култу-
ра лозје, катастарска класа 4, површина 3957м2, КПбр. 
668/1, мв.Гургур, катастарска култура лозје, катастар-
ска класа 4, површина 54003м2, КПбр.668/3, мв.Гур-
гур, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, 
површина 16650м2 и КПбр.668/4, мв. Гургур, катастар-
ска култура лозје, катастарска класа 4, површина 
8981м2 запишани на Имотен лист бр.14. 

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Договорот од член 2 од оваа одлука се склучува за 
период од 14 години и шест месеци  сметано од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

  
Член 4 

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

   
Бр. 42-3031/1 Заменик на претседателот 

26 мај 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2663. 
Врз основа на член 13 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата,  одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА ГРАД СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Co оваа одлука на Град Скопје, се пренесуваат во 
сопственост без надоместок недвижни ствари - објекти, 
со вкупна површина од 81 м2, кои се наоѓаат на КП 
бр.611, КО Кисела Вода 2, сопственост на Република 
Македонија и тоа: 

- зграда бр.1 намена на зграда - станбена зграда - 
стан, влез 1, кат - ПР, бр.1, со површина од 23 м2, запи-
шана во Имотен лист бр.40309; 

- зграда бр.2, намена на зграда - А1-1, намена на по-
себен дел од зграда ПП, влез 1, кат - ПР, бр.1, со пов-
ршина од 8 м2, запишана во Имотен лист бр.107338 и 

- зграда бр.2, намена на зграда - А1-1, намена на по-
себен дел од зграда СТ, влез 1, кат - ПР, бр.1, со пов-
ршина од 50 м2, запишана во Имотен лист бр. 107338. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3643/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2664. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15 
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во 

функција за запишување на недвижностите сопственост 
на Република Македонија и тоа премер за изработка на ге-
одетски елаборат: објект број 4 и објект број 6 и дел од 
објект број 5 кои се наоѓаат на КП бр.521/1, дел од објект 
број 5 кој се наоѓа на КП бр.521/2, објект број 1 и дел од 
објект брoj 2 и објект број 3 кои се наоѓаат на КП 
бр.522/2, објект број 2 и објект број 3 кои се наоѓаат на 
КП бр.523, објект број 7 кој се наоѓа на КП бр.525 и об-
јект број 8 кој се наоѓа на КП бр.528, КО Асамати. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4088/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2665. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15, Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ 
ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СО-
БИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОТПАД 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Управата за 
хидрометеоролошки работи да спроведе постапка за 
избор на правно лице кое врши дејност или поседува 
лиценца  за собирање и/или транспортирање на отпад  
на движни ствари - опрема, кои немаат вредност однос-
но се дотраени, неупотребливи и  технолошки застаре-
ни и не можат да се продадат или разменат како такви 
согласно Одлуката за расходување на движни ствари 
на Управата за хидрометеоролошки работи, бр. 02-
800/1 од 14.4.2016 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр. 42-4117/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2666. 
Врз основа на член 18 од Законот за основање на 

Агенција за енергетика на Република Македонија 

(„Службен весник на Рeпублика Македонија“ бр. 62/05 
и 41/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2015 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работа на Агенцијата за енергетика на Ре-
публика Македонија за 2015 година, бр.02-358/4 од 
25.4.2016 година донесен од Управниот одбор на 

Агенцијата за енергетика на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 25.4.2016 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 42-4147/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2667. 
Врз основа на член 18 од Законот за основање на 

Агенцијата за енергетика на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05 
и 41/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНA НА СТАТУТОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука сe дава согласност на Статутарна-

та одлука за измена на Статутот на Агенцијата за енер-
гетика на Република Македонија, бр. 01-358/7 од 
26.5.2016 година, донесенa од Управниот одбор на 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 42-4148/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2668. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна спостве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на  Република Македонија“ бр. 78/15,  
106/15 и 153/15), Владата на  Република Македонија, 
на седницата, одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ЈУ ОД 
ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН 

ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар, и тоа:  

- патничко моторно возило марка OPEL ASTRA 
G17TD EC04, број на шасија W0L0TGF4815019174, 
број на мотор 00095396, регистарски број NW 25684, 
година на производство 2000, работна зафатнина  на 
моторот 1686см3, сила на моторот 55 kW/ks, боја на ка-
росеријата сива .  

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука, се дава  
на трајно користење, без надомест на  ЈУ од областа на 
здравството за потребите на јавните здравствени уста-
нови универзитетски клиники, завод и ургентен центар 
- Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на ЈУ од областа на здравството за потребите 
на јавните здравствени установи универзитетски кли-
ники, завод и ургентен центар - Скопје, со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движната ствар од член 1 
од оваа одлука. 

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

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

 
Бр. 42-4151/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2669. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект која се наоѓа на КП бр. 
3696/1 на ул. ,,Илинденска“ бр. 210 за КО-Гостивар-1, 
зграда 4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, намена 
на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина 
од 78 м2, во корист на Република Македонија во Катас-
тарот на недвижности. 

           
Член 2 

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

 
Бр. 42-4168/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2670. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.893 за 
КО Врбен, во с.Врбен бб, општина Маврово и Ростуше 
и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект  А2-1, 
влез 1, кат к1, број на посебен дел од зграда 2, намена 
на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина 
од 54 м2 и 
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- зграда 1, намена на зграда и друг објект  А2-1, влез 1, 
кат  ПО, број на посебен дел од зграда 2, намена на посе-
бен дел од зграда П, со внатрешна површина од 24 м2,  

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4178/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2671. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.4198 
на ул.,,Мара Угринова“ бр.58/3-8 за КО –Гостивар-2, 
зграда 1, влез 3, кат 3,број на посебен дел од зграда 8, 
намена на зграда и друг објект А2-1, намена на посебен 
дел од зграда СТ, со внатрешна  површина од 31 м2 и 
површина на помошни простории од 8 м2, во корист на 
Република Македонија во Kатастарот на недвижности. 

           
Член 2 

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

 
Бр. 42-4179/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2672. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
                                                                   

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на KП бр. 1101 
за КО Галате во с. Галате бб 2/4 и тоа: 

- зграда 1, влез 2, кат приземје, број на посебен дел 
од зграда 4, намена на зграда и друг објект А2-1, наме-
на на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површи-
на од 41 м2 и  

- зграда 1, влез 2, кат ПО, број на посебен дел од 
зграда 4, намена на зграда и друг објект А2-1, намена 
на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 
10 м2, во корист на Република Македонија во Катаста-
рот на недвижности. 

          
Член 2 

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

 
Бр. 42-4181/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2673. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП бр.3696/1 
за КО Гостивар-1, на ул. ,,Илинденска“ бр.206 и тоа 
зграда 3, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, намена 
на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина 
од 45 м2, во корист на Република Македонија во Катас-
тарот на недвижности. 

           
Член 2 

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

 
Бр. 42-4183/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2674. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.1300/3 
за КО Гостивар-1, ул. ,,Илинденска“, бр.226 и тоа згра-
да 7, намена на зграда и друг објект  А1-3, влез 1, кат 
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ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 12 м2, во 
корист на Република Македонија во Катастарот на нед-
вижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4184/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2675. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП бр.1300/1 
за КО Гостивар-1, ул. ,,Илинденска“ бр. 214 и тоа згра-
да 1, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат 
ПР, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен 
дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 27 м2, во 
корист на Република Македонија во Катастарот на нед-
вижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4186/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2676. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП 
бр.1300/13 за КО Гостивар-1, ул. ,,Илинденска“ бр.248,  

и тоа зграда 2, намена на зграда и друг објект  А1-3, 
влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 6, намена 
на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина 
од 21 м2, во корист на Република Македонија во Катас-
тарот на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4187/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2677. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 
за КО Гостивар-1,  ул.„Илинденска,“ бр.188 и тоа згра-
да 1, намена на зграда и друг објект  А1-3, влез 1, кат 
ПР, број на посебен дел од зграда 3, намена на посебен 
дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 20 м2, во 
корист на Република Македонија во Катастарот на нед-
вижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4188/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2678. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар-објект кој се наоѓа на КП.бр.1300/13 
за КО Гостивар-1, ул. ,,Илинденска,“ бр.250, зграда 2, 
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намена на зградата и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, 
број на посебен дел од зграда 3, намена на посебен дел 
од зграда СТ, со внатрешна површина од 38 м2, во ко-
рист на Република Македонија во Катастарот на нед-
вижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4189/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2679. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 
на ул.,,Илинденска“ бр.204 за КО-Гостивар-1, зграда 2, 
влез 1, кат  приземје, број на посебен дел од зграда 2, 
намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен 
дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 43 м2, во 
корист на Република Македонија во Катастарот на нед-
вижности. 

           
Член 2 

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

 
Бр. 42-4192/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2680. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонијa“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на ул. ,,Илин-
денска“ бр.250 на КП бр.1300/13 за КО Гостивар-1, 
зграда 2, намена на зградата и друг објект  А1-3, влез 1, 

кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 47 
м2, во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4195/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2681. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ВО  КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 
за КО Гостивар-1 на ул.,,Илинденска“ бр.196, зграда  1, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 4, 
намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен 
дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 18 м2, во 
корист на Република Македонија во Катастарот на нед-
вижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4229/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2682. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија‟ бр.78/15, 106/15 
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ВО  КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 
за КО Гостивар-1 на ул.,,Илинденска“ бр.197, зграда 1, 
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влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 5,на-
мена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен 
дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 18 м2, во 
корист на Република Македонија во Катастарот на нед-
вижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4234/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2683. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ВО  КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на  
КП.бр.3696/1 на ул.,,Илинденска“ бр.208 за КО  Гости-
вар-1, зграда  3 , влез 1,  кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 3,намена на зграда и друг објект А1-3,на-
мена на посебен дел од зграда СТ,со внатрешна пов-
ршина од 25 м2, во корист на Република Македонија во 
Катастарот на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4238/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2684. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија‟ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ВО  КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на 
КП.бр.1300/13 за КО Гостивар-1 на ул.,,Илинденска“ 
бр.248 и тоа, зграда 2, влез 1, кат приземје, број на по-

себен дел од зграда 4,намена на зграда и друг објект 
А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатреш-
на површина од 14 м2, во корист на Република Маке-
донија во Катастарот на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4239/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2685. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 

О Д Л У КА 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА  

СТВАР 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се дава во закуп недвижна ствар - 

деловна просторија во зграда бр.1,  влез 1, кат ПР, број 

1, со површина од 69м2, која се наоѓа на ул. „Јани Лук-

ровски“ бр.2, на КП бр.1067/1 КО Гази Баба, запишана 

во Имотен лист бр.44299, сопственост на Република 

Македонија, која ја користи Министерство за одбрана. 

 

Член 2 

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-

но наддавање, преку електронски систем за јавно над-

давање со кој управува и оперира Министерството за 

финансии - Управа за имотно правни работи, со проце-

нета вредност утврдена согласно Процената од Бирото 

за судски вештачења СВ 5 број 224/15 од 7.4.2016 го-

дина, во која е проценета вкупната вредност на нед-

вижната ствар во износ од 4.024.996,65 денари. 

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 

0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижна 

ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 20.125,00 

денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавување во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4242/1 Заменик на претседателот 
1 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2686. 
 Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движни ствари, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Минис-

терство за правда – Биро за судски вештачења Скопје,  и тоа: 

Член 2 
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши заедно  по пат на електронско јавно 

наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии-Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената на Бирото за 
судски вештачења број СВV/2015-1 од 05.11.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на движните 
ствари на износ од 18.000,00 денари. 

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изне-
сува 18.000,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
Бр. 42-4256/1                                                                                                             Заменик на претседателот  

 1 јуни 2016 година                                                                                                         на Владата на Република 
    Скопје                                                                                                                                Македонија, 

                                                                                                                                        м-р Владимир Пешевски, с.р. 



8 јуни 2016  Бр. 109 - Стр. 13 

 
 

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движни ствари, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Минис-

терство за правда –  Биро за судски вештачења Скопје, и тоа: 

2687. 
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Член 2 
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши заедно  по пат на електронско јавно 

наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии-Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената на Бирото за 
судски вештачења број СВV/2015-2 од 05.11.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на движните 
ствари на износ од 34.000,00 денари. 

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изне-
сува 34.000,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 42-4256/2                                                                                                            Заменик на претседателот  

 1 јуни 2016 година                                                                                                      на Владата на Република 
    Скопје                                                                                                                             Македонија, 

                                                                                                                                       м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2688. 
Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост (,,Службен 
весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движнa ствар, сопстве-

ност на Република Македонија, чиј корисник е Минис-
терство за правда –  Биро за судски вештачења Скопје,  
и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши  по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии-Управа за имотно правни работи, со проценета 
вредност утврдена согласно Процената на Бирото за 
судски вештачења број СВV/2015-3 од 05.11.2015 го-
дина, во која е проценета вкупната вредност на движ-
ната ствар на износ од 3.150,00 денари . 

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 3,150,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-4256/3 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2689. 
Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост (,,Службен 
весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНA СТВАР 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на движнa ствар, сопстве-
ност на Република Македонија чиј корисник е Минис-
терство за правда –  Биро за судски вештачења Скопје,  
и  тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии-Управа за имотно правни работи, со проценета 
вредност утврдена согласно Процената на Бирото за 
судски вештачења број СВV/2015-4 од 05.11.2015 го-
дина, во која е проценета вкупната вредност на движ-
ната ствар во износ од 36.600,00 денари . 

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 36.600,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-4256/4 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2690. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 7.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии – Биро за јавни набавки му прес-
танува користењето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок на Советот за јав-

ни набавки. 
  

Член  3 
Директорот на Бирото за јавни набавки склучува договор со претседателот на Советот за јавни набавки, со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  
 

      Бр. 42-4271/1 Заменик на претседателот 
7 јуни 2016 година на Владата на Република 
        Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2691. 

 
Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Маке-

донија“, бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА-ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА 
ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ 
ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО 
ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ  

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 
 

1. Со оваа одлука се утврдува бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на 
јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип и Универзите-
тот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ - Охрид во учебната 2016/2017 година и тоа: 
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2. Бројот на студенти припадници на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Закон за 
посебни права на припадници на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните се-
мејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2002, 17/2003, 30/2004 и 66/2007), кои се запишува-
ат во посебна квота на јавните високообразовни установи во состав на универзитетите од точка 1 од оваа одлу-
ка (без поднесување на трошоци за студирање), може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број на студенти 
на ниво на студиска програма. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-4317/1                                                                                                          Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година                                                                                                       на Владата на Република 
   Скопје                                                                                                                              Македонија, 
                                                                                                                               м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2692. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 7.6.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ 
ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СО-
БИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОТПАД 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Министер-
ството за финансии за спроведување на постапка за из-
бор на правно лице кое врши дејност или поседува доз-
вола за собирање и/или транспортирање на отпад за 
движните ствари утврдени во сметководствена еви-
денција на Министерството за финансии кои поради 
нивната дотраеност, неупотребливост или технолошки 
застареност не можат да се продадат или разменат како 
такви, согласно Извештајот од Комисијата за утврдува-
ње на движни ствари за расходување во Министерство-
то за финансии бр. 03-2045/2, од 24.03.2016 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4276/1 Заменик на претседателот 

7 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2693. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15) Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 7.6.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари-објекти кои се наоѓаат на 
КП.бр.1519 за КО Долно Дивјаци, во место викано „Бе-
лоо“   и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Ф2, влез 
1, кат – ПР,  намена  на  посебен /заеднички дел од 
зграда СТ, со внатрешна  површина од 74 м2; 

 - зграда 2, намена на зграда и друг објект Ф2, влез 
1, кат – ПР,  намена  на  посебен /заеднички дел од 
зграда П, со внатрешна  површина од 132 м2 и 

 - зграда 3, намена на зграда и друг објект Ф2, влез 
1, кат – ПР,  намена  на  посебен /заеднички дел од 
зграда П, со внатрешна  површина од 1716 м2,   

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности.   

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4350/1 Заменик на претседателот 

7 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2694. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.6.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари -објекти, на место викано „Јазик“ 
кои се наоѓаат на КП 1738/1, во КО Ѓорче Петров 1 - 
Ново Село, и тоа: 

- зграда 42, намена на зградата и други објекти во 
В4-10, влез 1, кат ПР, број на посебниот дел на зграда-
та 1, намена на посебниот дел од зградата ЛФ, со внат-
решна површина од 5 м2; 

- зграда 42, намена на зградата и други објекти во 
В4-10, влез 2, кат ПР, број на посебниот дел на зграда-
та 1, намена на посебниот дел од зградата ЛФ, со внат-
решна површина од 5 м2; 

- зграда 42, намена на зградата и други објекти во 
В4-10, влез 1, намена на посебниот дел од зградата ХС, 
со внатрешна површина од 33 м2; 

- зграда 42, намена на зградата и други објекти во 
В4-10, влез 2, намена на посебниот дел од зградата ХС, 
со внатрешна површина од 27 м2; 

- зграда 42, намена на зградата и други објекти во 
В4-10, влез 1, кат ПР, број на посебниот дел на зграда-
та 1, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внат-
решна површина од 282 м2; 

- зграда 42, намена на зградата и други објекти во 
В4-10, влез 1, кат К1, број на посебниот дел на зградата 
2, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внат-
решна површина од 568 м2; 

- зграда 42, намена на зградата и други објекти во 
В4-10, влез 2, кат ПР, број на посебниот дел на зграда-
та 1, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внат-
решна површина од 836 м2; 

- зграда 42, намена на зградата и други објекти во 
В4-10, влез 2, кат К1, број на посебниот дел на зградата 
2, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внат-
решна површина од 568 м2 и 

- зграда 51, намена на зградата и други објекти во 
В4-10, влез 1, кат ПР, број на посебниот дел на зграда-
та 1, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внат-
решна површина од 429 м2; 

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности.  

  
Член 2 

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

 
Бр. 42-4356/1 Заменик на претседателот 

7 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2695. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ 

НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура - Управа за заштита на културно-
то наследство, му престанува користењето на движни-
те ствари, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Националната ус-
танова Археолошки музеј на Македонија. 

 
Член 3 

Директорот на Управата за заштита на културното 
наследство, склучува договор со директорот на Нацио-
налната установа Археолошки музеј на Македонија, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-4449/1 Заменик на претседателот 

7 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2696. 
Врз основа на член 9 - а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 
35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И  

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
32.000 литри еуродизел бс на Град Скопје. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на Град Скопје, а за потребите на Јавното сооб-
раќајно претпријатие Скопје за превоз на деца корис-
ници на услугата од проектот за користење бесплатна 
услуга за одмор и рекреација на деца од семејство со 
социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и 
други права за лето 2016 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за преземање на нафтените 
деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат на товар на 
Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-4563/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2697. 
Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 7.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
УНГАРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  

СО СЕДИШТЕ ВО ОХРИД 
 

Член 1 
Унгарија отвора Почесен конзулат во Република 

Македонија, со седиште во Охрид. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-64/1 Заменик на претседателот 

7 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2698. 
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, 26/13, 39/14. 61/15 и 
226/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КАЈСЕРИ 

 
Член 1 

Република Македонија го затвора Почесниот конзу-
лат во Република Турција, со седиште во Кајсери. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 66/1 Заменик на претседателот 

7 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2699. 
Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 7.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА 

ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА УНГАРИЈА ВО РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ОХРИД 
 

Член 1 
Се дава согласност Марјан Бојаџиев да се именува 

за Почесен конзул на Унгарија во Република Македо-
нија, со седиште во Охрид. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

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

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

 
Бр. 67/1 Заменик на претседателот 

7 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2700. 
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, 26/13, 39/14, 61/15 и 
226/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 7.6.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КАЈСЕРИ 
 
1. Се отповикува Шукру Какилиоглу, од местото 

Почесен конзул на Република Македонија  во Републи-
ка Турција, со седиште во Кајсери. 

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

 
Бр. 65/1 Заменик на претседателот 

7 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2701. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 1 јуни 
2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „КУМАНОВО“ –  

КУМАНОВО 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Ку-
маново“ - Куманово поради истек на мандатот, се раз-
решувааат: 

- Сунчица Антовска и 
- Бранислав Трајковски.  
2. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ - Ку-
маново, се именуваат:  

- Сања Јакимовиќ-Петковска и 
- Томица Анчевски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24-4674/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

2702. 
Врз основа на член 11 став (1) алинеи 13, 14 и 15 од 

Законот за возила („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 
138/14, 154/15, 192/15 и 39/16),  министерот за еконо-
мија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИДЕНТИ-
ФИКАЦИСКА ОЗНАКА (БРОЈ НА ШАСИЈА)  И 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВОДЕЊЕ НА 
ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ ОДОБРЕНИЈА 
И НА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОБЕЛЕ-
ЖУВАЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ НА ИДЕНТИФИ-
КАЦИСКИТЕ ОЗНАКИ  НА ШАСИЈАТА И/ИЛИ 

МОТОРОТ НА ВОЗИЛОТО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на образецот на барањето за доделување на 
идентификациска ознака (број на шасија)  и формата и 
содржината на водење на евиденцијата за издадени 
одобренија и на начинот и постапката за обележување 
и поништување на идентификациските ознаки на шаси-
јата и/или моторот на возилото. 
 

Член 2 
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
- „возило“ е секое превозно средство наменето за 

движење по пат, освен подвижните столови без мотор 
за немоќни лица и детските превозни средства; 

- „идентификациски ознаки“ се идентификациска 
ознака на шасијата (возилото) и идентификациска оз-
нака на моторот; 

- „идентификациска ознака на шасијата на вози-
лото“ се фиксни комбинации на знаци што за возилата, 
согласно член 20 став (4) од Законот за возила ги доде-
лува Органот за одобрување, односно Министерството 
за економија – Биро за метрологија (во понатамошниот 
текст: орган за одобрување), за возилата за кои соглас-
но член 4 став (1) на овој правилник ги определува 
производителот и за возилата од член 52-а став (4) од 
Законот за возила, ги доделува Министерството за 
внатрешни работи; 

- „идентификациска ознака на моторот“ се фиксни 
комбинации на знаци што за моторите, кои ги опреде-
луваат призводителите на моторите, односно возилата, 
во постапката за одобрување, за оние мотори за кои тоа 
не го сторил производителот го доделува органот за 
одобрување или Министерството за внатрешни работи, 
за регистрирани возила чии што мотори немаат такви 
ознаки и  

- „WMI код и VIN структура “ се системи на иден-
тификациски броеви кои ги доделува органот за одоб-
рување на производителот на возила при извршена 
проценка за подговеност на производителот за  произ-
водството на возила кој е пријавен во SAE International 
– САД за регистрирање согласно стандардите МКС 
ISO 3780 (за WMI код) и МКС ISO 3779 (за VIN струк-
тура). 

 
Член 3 

Одредбите на овој правилник не се применуваат за 
велосипеди и запрежни возила. 

Член 4 
(1) За сериски произведени возила во Република 

Македонија, производителот поднесува барање за до-
делување на WMI код и VIN структура до органот за 
одобрување. 

(2) Органот за одобрување, врз основа на барањето 
од став (1) на овој член на производителот на возила 
му доделува WMI код и VIN структура. Согласно доде-
лениот WMI код и VIN структура, производителот на 
возила ја определува идентификациската ознака и на 
секое произведено возило ја втиснува идентификацис-
ката ознака на шасијата на возилото. 
 

Член 5 
(1) За уникатно возило произведено во Република 

Македонија, производителот на возилото поднесува ба-
рање за доделување на идентификациска ознака до ор-
ганот за одобрување или преку техничка служба која 
претходно ќе утврди дали возилото ги исполнува тех-
ничките барања за одобрување во Република Македо-
нија.  

(2) Органот за одобрување постапува по барањето 
од став (1) на овој член и доколку утврди дека се ис-
полнети сите административни и технички барања до-
делува идентификациска ознака за возилото и по пот-
реба идентификациска ознака за моторот. Идентифика-
циската ознака на возилото на носечката структура 
(шасијата) ја втиснува производителот или овластената 
техничка служба.  

(3) Барањето за доделување на идентификациска оз-
нака (број на шасија) се печати на образец во А4 фор-
мат на хартија  во бела боја. 

(4) Формата и содржината на образецот на барање-
то од став (3) на овој член се дадени во Прилог  кој е 
составен дел на овој правилник. 
 

Член 6 
 (1) На возилата кај кои во постапката на одобрува-

ње е утврдено дека: 
- идентификациската ознака e оштетена;  
- постојат механички зафати на превтиснување на 

определени карактери;  
- постојат две идентификациски ознаки, а ознаката  

со која е произведено е позната и  
- возилото нема идентификациска ознака и истата 

не е позната, 
се спроведува проширена постапка од страна на 

техничката служба заради утврдување на идентифика-
циската ознака со помош на сообраќајна дозвола, пот-
врда за сообразност, база на податоци од производите-
лот на возилото или се врши проверка преку соодвет-
ните служби од Министерството за внатрешни работи 
на Република Македонија.  

(2) Техничката служба по спроведената проширена 
постапка за утврдување на идентификациската ознака 
и техничките барања за одобрување на возилото, под-
несува извештај за состојбата на возилото и го доставу-
ва до органот за одобрување. Во извештајот се опишу-
ва фактичката состојба во однос на идентификациските 
ознаки.  

(3) За возило од став (1) алинеја 3 на овој член  за 
кое нема сомнеж во однос на сопственоста, како и во 
однос на недозволени дејства поврзани со идентифика-
циските ознаки, органот за одобрување утврдува со 
кои идентификациски ознаки истото се одобрува во Ре-
публика Македонија и доколку е потребно ја задолжу-
ва техничката служба да изврши неопходни втисну-
вања, односно поставување и поништување на иденти-
фикациските ознаки.  



 Стр. 42 - Бр. 109                                                                                             8 јуни 2016 
 

(4) За возилото од став (1) алинеја 4 од овој член за 
кое нема сомнеж во однос на сопственоста, како и во 
однос на недозволени дејства поврзани со идентифика-
циските ознаки, органот за одобрување доделува нова 
идентификациска ознака и ја задолжува техничката 
служба истата да ја втисне, односно да ги постави на 
возилото.  

 
Член 7 

 За тракторите, тракторските приколки, мобилни 
машини, мотокултиватори, приколки за домување, ка-
ко и возила од категории О1, О2 и L за кои се спрове-
дува постапката за идентификација за кои неспорно се 
утврдени фабричките идентификациски ознаки, а исти-
те не се втиснати на нивната носечка структура, однос-
но поставени на моторот, техничката служба до орга-
нот за одобрување доставува извештај со опис на сос-
тојбата. Органот за одобрување одлучува за одобрува-
ње на утврдените идентификациски ознаки и издава 
одобрение за нивно втиснување, односно поставување 
кое го извршува овластена техничка служба.  
 

Член 8 
(1) За тракторите, тракторските приколки, мобилни 

машини, мотокултиватори, приколки за домување, ка-
ко и возила од категории О1, О2 и L за кои се спрове-
дува постапката за идентификација за кои не може да 
се утврдат фабричките идентификациски ознаки, или 
пак се од уникатно производство, а ги исполнуваат ос-
новните технички барања во однос на безбедноста, 
подносителот на барањето за идентификација, подне-
сува барање за доделување на идентификациски ознаки 
од член 5 на овој правилник преку техничката служба 
до органот за одобрување заедно со извештај за тех-
ничката состојба на тракторот, односно приколката. 

(2) Органот за одобрување постапува по барањето 
од став (1) на овој член и при исполнетост на админис-
тративните и техничките барања доделува идентифика-
циски ознаки и ја задолжува техничката служба истите 
да ги втисне, односно постави. 
 

Член 9 
За возилата кои се регистрирани во Република Ма-

кедонија а за кои при техничките прегледи или во дру-
га прилика ќе се утврди дека немаат идентификациски 
ознаки или истите се оштетени, постапката за утврду-
вање на идентификациските ознаки, согласно Законот 
за возила и подзаконските акти ја води Министерство-
то за внатрешни работи, а втиснувањето на идентифи-
кациските ознаки на возилото и поставување на иден-
тификациски ознаки на моторот по налог на Министер-
ството за внатрешни работи го врши, овластена тех-
ничка служба. 
 

Член 10 
Техничката служба по извршувањето на втиснува-

њето, односно поставувањето на идентификациските 
ознаки издава писмена потврда во која го опишува на-
чинот и местото на втиснување, односно поставување 
на ознаките.  

 
Член 11 

Органот за одобрување води евиденција во елек-
тронски облик за издадените одобренија од член 10 
став (1) на овој правилник, согласно Уредбата за вос-
поставување и начин на користење на информацискиот 
систем за обработка на податоците во електронски об-
лик и електронски потпис во регистарот на типски и 
единечно одобрени возила, системи, составни делови и 
самостојни технички единици и опрема. 

Член 12 
(1) Идентификациската ознака за возилото треба да 

биде втисната на шасијата, рамката или на друга слич-
на структура, по правило на десната страна на вози-
лото, на јасно видливо и достапно место. 

(2) Идентификациската ознака за моторот, може да 
биде поставена со втиснување, отпечатена на табличка, 
или налепница која ќе биде поставена на јасно видливо 
и достапно место со помош на метод како што е зако-
вување или лепење. 

 
Член 13 

(1) Техничката служба која во постапките за одоб-
рување втиснува или поставува идентификациски озна-
ки постапува согласно одобрението на органот за одоб-
рување и неговите одлуки за структурата, фонтот, го-
лемината и начинот на поставување на ознаките за по-
ставување на идентификациските ознаки треба да се 
користи плочка, или налепница. Техничката служба во 
потврдата за сообразност на единечно одобрено возило 
во делот за забелешки внесува кус опис на начинот и 
местото на втиснување, односно поставување на озна-
ките. 

(2) Техничката служба што постапува по налог на 
Министерството за внатрешни работи и втиснува или 
поставува идентификациски ознаки за поставување на 
идентификациските ознаки треба да користи плочка, 
или налепница. Техничката служба издава потврда за 
втиснување, односно поставување на идентификацис-
ките ознаки во која дава кус опис на начинот и местото 
на втиснување, односно  поставување на ознаките. 

 
Член 14 

Поништување на идентификациска ознака, се врши 
со втиснување на знакот „Х“ врз секој знак од иденти-
фикациската ознака од овластена техничка служба за 
втиснување на идентификациски ознаки. 

 
Член 15 

Втиснувањето на идентификациски ознаки го врши 
техничката служба овластена според одредбите од чле-
нот 15 став (4), точка 2 од Правилникот за единечно 
одобрување на возило, или техничка служба овластена 
за секторска област за втиснување, односно поставува-
ње на идентификациски ознаки според одредбите од 
член 15 став (4), точка 3 од Правилникот за единечно 
одобрување на возило.   
 

Член 16 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот  за формата и сод-
ржината на образецот на барањето за доделување на 
идентификациска ознака (број на шасија)  и формата и 
содржината на водење на евиденцијата за издадени 
одобренија и на начинот и постапката за обележување 
и поништување на идентификациските ознаки на шаси-
јата и/или моторот на возилото („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.101/13). 

 
Член 17 

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

 
        Бр. 25-2264/4  

30 мај 2016 година Министер за економија, 
Скопје Дритон Кучи, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

2703. 

Врз основа на член  75-б став (6) од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 

192/15 и 39/16), министерот за култура донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА КОНЗЕРВАТОРСКОТО МИСЛЕЊЕ И ЗА ФОРМА-

ТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНЗЕРВАТОРСКОТО 

МИСЛЕЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на конзерваторското мислење и фор-

мата и содржината на образецот на барањето за издавање на конзерваторското мислење. 

 

Член 2 

Конзерваторско мислење се издава на образец „Конзерваторско мислење“, кој се печати на хартија со бела 

боја на А4 формат. 

Образецот на конзерваторското мислење од став 1 на овој член содржи: 

- назив на надлежната јавна установа за заштита на недвижно културно наследство и правен основ за издава-

ње на конзерваторското мислење; 

- наслов: КОНЗЕРВАТОРСКО МИСЛЕЊЕ; 

- диспозитив; 

- образложение; 

- потпис на одговорното лице; 

- доставено до: 

- место за печат. 

Образецот на конзерваторското мислење од став 1 на овој член е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

Барањето за издавање на конзерваторско мислење се поднесува на образец „Барање за издавање на конзерва-

торско мислење “, кој се печати на хартија со бела боја на А4 формат. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: 

- назив на надлежната јавна установа за заштита на недвижно културно наследство и правен основ за издава-

ње на конзерваторското мислење; 

- наслов: „Барање за издавање конзерваторско мислење“; 

- податоци за поднесителот на барањето: (целосен назив на поднесителот на барањето (установата/прав-

ното/физичкотолице), адреса/седиште, податоци за контакт); 

- податоци за градбата за која се бара конзерваторско мислење: (назив на градбата, лоцирана на: ул., на КП, 

во КО, евидентирана во Имотен лист бр, во контактната зона на споменичката целина/поединечно заштитеното 

добро); 

- прилог: (назив на проектот според интервенции, број и датум); 

- образложение на барањето; 

- датум и место на поднесување на барањето и 

- потпис на подносителот на барањето. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

      Бр. 52-6475/1  

   25 мај 2016 година Министер за култура, 

          Скопје д-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р. 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

2704. 

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16), Државниот завод за статистика го утврдува и обја-

вува 

 

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ  

НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2016 ГОДИНА 

 

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-мај 2016 година, во однос 

на просечните цени на мало во 2015 година, изнесува - 0,5%. 

 

                                                                    Директор, 

                                                                                                                                    Лидија Костовска, с.р. 

 

 www.slvesnik.com.mk                                                                                                contact@slvesnik.com.mk 
       
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  

 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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