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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2598.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЦАРИНСКАТА ТАРИФА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 мај 2015 година.
Бр. 08 – 2178/1
14 мај 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА
Член 1
Во Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ број 23/2003, 69/2004,
10/2008, 160/2008, 35/10, 11/12, 93/13 и 44/15), во Царинската тарифа која е составен дел на овој закон во
ОДДЕЛ XI Глава 59 тарифен број 5906, тарифен подброј 5906 10 во тарифниот став со тарифна ознака
„5906 10 00 00 - Лепливи ленти со ширина што не надминува 20 см“, во колоната за царински давачки бројот
„10“ се заменува со бројот „5“.
Во ОДДЕЛ XV Глава 73 тарифен број 7318, тарифен подброј 7318 19 во тарифниот став со тарифна ознака „7318 19 00 00 - - Друго“ во колоната за царински
давачки бројот „15“ се заменува со бројот „8“.
Во ОДДЕЛ XVI Глава 85 тарифен број 8536, тарифен подброј 8536 10 во тарифниот став со тарифна ознака „ 8536 10 50 00 - - За јачина на струја што надминува 10 А, но не надминува 63 А“, во колоната за царински давачки бројот „15“ се заменува со бројот „10“.
Тарифен број 8536, тарифен подброј 8536 49 во тарифниот став со тарифна ознака „8536 49 00 00 - Друго“, во колоната за царински давачки бројот „15“ се
заменува со бројот „1“.
Тарифен број 8544, тарифен подброј 8544 30 во тарифниот став со тарифна ознака „8544 30 00 00 - Сетови на спроводници за палење и други сетови на спроводници за возила, воздухоплови или бродови“, во колоната за царински давачки бројот „15“ се заменува со
бројот „10“.
Тарифен број 8547, тарифен подброј 8547 20 во тарифниот став со тарифна ознака „8547 20 00 00 - Изолациони делови од пластични маси“, во колоната за царински давачки бројот „10“ се заменува со бројот „1“.
Во ОДДЕЛ XVII Глава 87 тарифен број 8708 тарифен подброј 8708 29 во тарифниот став со тарифна ознака „8708 29 90 00 ---Друго“, во колоната за царински
давачки бројот „15“ се заменува со бројот „1“.

Во ОДДЕЛ XIII Глава 70 тарифен број 7019, тарифен подброј 7019 12 во тарифниот став со тарифна ознака “7019 12 00 00 -- Стаклени влакна (вклучувајќи
стаклена волна) и производи од нив (на пример предиво, ткаенина): Тракови на стаклени влакна, ровинг,
предиво и сечени нишки: Ровинг“, во колоната царински давачки бројот „5“ се заменува со бројот „2“.
Тарифен број 7019, тарифен подброј 7019 19 во тарифниот став со тарифна ознака “7019 19 10 00 --Стаклени влакна (вклучувајќи стаклена волна) и производи од нив (на пример предиво, ткаенина): Тракови на
стаклени влакна, ровинг, предиво и сечени нишки:
Друго: Од филаменти“, во колоната царински давачки
бројот „5“ се заменува со бројот „2“.
Во ОДДЕЛ IV Глава 20, тарифен број 2008, тарифен подброј 2008 99 во тарифниот став со тарифна ознака 2008 99 99 10, во текстот на наименуванието после зборот преработка се додаваат зборовите: „ или за
земјоделска употреба“.
Во тарифен број 2009 тарифен подброј 2009 89 во
тарифниот став со тарифна ознака 2009 89 99 10, во
текстот на наименуванието после зборот преработка се
додаваат зборовите: „или за земјоделска употреба“.
Член 2
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TARIFË DOGANORE
Neni 1
Në Ligjin për tarifë doganore ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 23/2003, 69/2004,
10/2008, 160/2008, 35/10, 11/12, 93/13 dhe 44/15), në
Tarifën doganore që është pjesë përbërëse e këtij ligji në
SEKSIONIN XI Kapitulli 59 numri tarifor 5906, nënnumri
tarifor 5906 10 në zërin tarifor me shenjë tarifore „5906 10
00 00 - Lenta ngjitëse me gjerësi që nuk tejkalon 20 cm",
në kolonën për detyrime tatimore numri "10" zëvendësohet
me numrin "5".
Në SEKSIONIN XV Kapitulli 73 numri 7318, nënnumri
tariforë 7318 19 në zërin tarifor me shenjë tarifore „7318 19
00 00 - -Të tjera" në kolonën për detyrime tatimore numri
"15" zëvendësohet me numrin "8".
Në SEKSIONIN XVI Kapitulli 85 numri 8536,
nënnumri tarifor 8536 10 në zërin tarifor me shenjë tarifore
"8536 10 50 00 - - Për intensitetin e rrymës që tejkalon 10
A por nuk tejkalon 63 A", në kolonën për detyrime
tatimore numri "15" zëvendësohet me numrin "10".
Numri tarifor 8536, nënnumri tarifor 8536 49 në zërin
tarifor me shenjë tarifore: „8536 49 00 00 - - Të tjera" në
kolonën për detyrime doganore numri "15" zëvendësohet
me numrin "1".
Numri tarifor 8544, nënnumri tarifor 8544 30 në zërin
tarifor me shenjë tarifore „8544 30 00 00 - Sete të shoqëruesve
për ndezjen e seteve të tjera të shoqëruesve për automjete,
mjete fluturuese ose anije", në kolonën për detyrime doganore
numri "15" zëvendësohet me numrin "10".
Numri tarifor 8547, nënnumri tarifor 8547 20 në zërin
tarifor me shenjë tarifore „8547 20 00 00 - Pjesë izolimi
nga masa plastike", në kolonën për detyrime doganore
numri "10" zëvendësohet me numrin "1".
Në SEKSIONIN XVII Kapitulli 87 numri tarifor 8708
nënnumri tarifor 8708 29 në zërin tarifor me shenjë tarifore
„8708 29 90 00 - -Të tjera", në kolonën për detyrime
doganore numri "15" zëvendësohet me numrin "1".
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Në SEKSIONIN XIII Kapitulli 70 numri tarifor 2019,
nënnumri tarifor 701912 në zërin tarifor me shenjë tarifore
"7019 12 00 00 -- Fije qelqi (duke përfshirë lesh qelqi) dhe
prodhime të tyre (për shembull pëlhurë, tjerrje): Tufa të
fijeve të qelqit, roving, tjerrje dhe fije të prera: Roving“,
në kolonën detyrime doganore numri "5" zëvendësohet me
numrin "2".
Numri tarifor 7019, nënnumri tarifor 7019 19 në zërin
tarifor me shenjë tarifore 7019 19 10 00 - - fije qelqi ( duke
përfshirë lesh qelqi) dhe prodhime të tyre (për shembull
tjerrje, pëlhurë): Shirita të fijeve të qelqit, roving, tjerrje
dhe fije të prera: Të tjera: Nga filamente", në kolonën
detyrime doganore numri "5" zëvendësohet me numrin "2".
Në Seksionin IV Kreu 20, numri tarifor 2008,
nënnumri tarifor 2008 99 në zërin tarifor me shenjë 2008
99 99 10, në tekstin e emërtimit pas fjalës përpunim
shtohen fjalët: "ose për përdorim bujqësor".
Në numrin tarifor 2009, nënnumri tarifor 2009 89 në
zërin tarifor me shenjë tarifore 2009 89 99 10, në tekstin e
emërtimit pas fjalës përpunim shtohen fjalët: "ose për
përdorim bujqësor".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e ardhshme nga dita e
botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________
2599.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување
на Законот за минимална плата во Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 мај 2015 година.
Бр. 08 – 2185/1
14 мај 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
број 11/12, 30/14 и 180/14), членот 7 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на работодавачот по констатирана состојба за неисплатен или исплатена плата под минималната плата за секој работник на кој не му е исплатена минимална плата утврдена според одредбите од овој закон.
(2) Глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во
правното лице или од него овластено лице за сторениот
прекршок од ставот (1) на овој член.

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член, државниот инспектор за труд е должен на сторителот на
прекршокот, пред да поднесе барање за поведување на
прекршочна постапка да му предложи постапка за порамнување, согласно со овој закон и Законот за прекршоците.
(4) Државниот инспектор за труд составува записник во кој се забележуваат битните елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на
прекршокот, описот на дејствието на прекршокот, лицата затекнати на самото место и дека му е издаден
платен налог за плаќање на изречената глоба.
(5) Записникот и платниот налог ги потпишуваат
државниот инспектор за труд и сторителот на прекршокот. Со потписот на приемот на платниот налог се
смета дека сторителот се согласува да ја плати глобата
и да ја исплати минималната плата и социјалните придонеси за секој работник на кој не му имал исплатено
плата според одредбите од овој закон, во рок од осум
дена од денот на приемот на платниот налог на сметка
на органот назначен во платниот налог.
(6) Кога како сторител на прекршокот се јавува
правно лице, записникот и платниот налог го потпишува одговорното лице во правното лице, односно лицето
кое се нашло на самото место при инспекцискиот надзор или друго службено или одговорно лице во правното лице кое изјавило дека има право да го потпише записникот и да го прими платниот налог.
(7) Ако сторителот на прекршокот ја плати глобата
во рокот од ставот (5) на овој член, ќе плати половина
од изречената глоба од ставот (1) на овој член за правното лице, односно од ставот (2) на овој член за одговорното лице во правното лице или од него овластено
лице.
(8) Ако сторителот не ја плати глобата и не ја исплати минималната плата и социјалните придонеси за
секој работник на кој не му имал исплатено плата според одредбите од овој закон, во рокот од ставот (5) на
овој член, државниот инспектор на труд ќе донесе решение за забрана за вршење на дејност во траење од 15
дена и ќе поднесе барање за поведување прекршочна
постапка до прекршочнaта комисија надлежна за работите од областа на трудот. Против одлуката на прекршочната комисија дозволена е жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на
инспекцискиот надзор и областа на прекршочната постапка.“
Член 2
По членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:
„Член 7-a
За прекршоците утврдени во членот 7 од овој закон,
прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува прекршочната комисија.“
Член 3
Се овластува Законодавно правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за минимална плата во Република Македонија.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR RROGË MINIMALE NË REPUBLIKËN E
MAQEDONISË

Neni 3
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për rrogë minimale në Republikën e Maqedonisë.

Neni 1
Në Ligjin për rrogë minimale në Republikën e
Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikën e Maqedonisë"
numër 11/12, 30/14 dhe 180/14), neni 7 ndryshohet si
vijon:
“(1) Gjobë në shumë prej 300 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje punëdhënësit pas
gjendjes së konstatuar për rrogë të paguar ose të papaguar
nën rrogën minimale për secilin punëtor të cilit nuk i është
paguar rrogë minimale e përcaktuar sipas dispozitave të
këtij ligji.
(2) Gjobë në shumë prej 150 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin
juridik ose nga personi i autorizuar prej tij për
kundërvajtjen e kryer nga paragrafi (1) i këtij neni.
(3) Për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni,
inspektori shtetëror i punës është i detyruar që kryerësit të
kundërvajtjes, para se të parashtrojë kërkesë për ngritjen e
procedurës kundërvajtëse t'i propozojë procedurë për
barazim, në pajtim me këtë ligj dhe Ligjin për kundërvajtje.
(4) Inspektori shtetëror i punës përpilon procesverbal
në të cilin shënohen elementet e rëndësishme të
kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së
kundërvajtjes, përshkrimi i veprimtarisë së kundërvajtjes,
personat e hasur në vendin e ngjarjes dhe se i është dhënë
urdhërpagesë për pagesë së gjobës së shqiptuar.
(5) Procesverbalin dhe urdhërpagesën i nënshkruajnë
inspektori shtetëror i punës dhe kryerësi i kundërvajtjes.
Me nënshkrimin e pranimit të urdhërpagesës konsiderohet
se kryerësi pajtohet ta paguajë gjobën dhe ta paguajë
rrogën minimale dhe kontributet sociale për secilin punëtor
të cilit nuk ia ka paguar rrogën sipas dispozitave të këtij
ligji, në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të
urdhërpagesë në llogari të organit të shënuar në
urdhërpagesë.
(6) Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet personi
juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën e nënshkruan
personi përgjegjës në personin juridik përkatësisht personi i
cili është gjendur në vendngjarje gjatë mbikëqyrjes
inspektuese ose personi tjetër zyrtar ose përgjegjës në
personin juridik i cili ka deklaruar se ka të drejtë ta
nënshkruajë procesverbalin dhe ta pranojë urdhërpagesën.
(7) Nëse kryerësi i kundërvajtjes e paguan gjobën në
afatin nga paragrafi (5) i këtij neni, do ta paguajë gjysmën
e gjobës së shqiptuar nga paragrafi (1) i këtij neni për
personin juridik, përkatësisht nga paragrafi (2) i këtij neni
për personin përgjegjës në presonin juridik ose personin e
autorizuar prej tij.
(8) Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën dhe nuk i
paguan rrogën minimale dhe kontributet sociale për secilin
punëtor të cilit nuk i është paguar rrogë sipas dispozitave të
këtij ligji, në afatin nga paragrafi (5) i këtij neni, inspektori
shtetëror i punës do të marrë aktvendim për ndalim të
kryerjes së veprimtarisë në kohëzgjatje prej 15 ditësh dhe
do të paraqesë kërkesë për ngritjen e procedurës
kundërvajtëse te komisionin kundërvajtës kompetent për
çështje nga sfera e punës. Kundër vendimit të komisionit
kundërvajtës lejohet ankesë në Komisionin Shtetëror për
Vendimmarrje në Shkallë të Dytë nga Sfera e Mbikëqyrjes
Inspektuese dhe Sfera e Procedurës Kundërvajtëse.“

Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
________

Neni 2
Pas nenit 7 shtohet nen i ri 7-a, si vijon:
„Neni 7-a
Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 7 të këtij ligji,
procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës
shqipton komisioni kundërvajtës.”

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2600.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
12.5.2015 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КОЛИШТЕ” КАЈ С. ЛИПКОВО, ОПШТИНА
ЛИПКОВО
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот “Колиште” кај с. Липково, општина Липково, бр.
24-7417/1 од 05.12.2013 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради неплаќање на
концесискиот надоместок.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за давање концесија за
експлоатација на минерална суровина – градежно технички камен – варовник на ДГТУ “ХУЉУСИ КОМЕРЦ” – Куманово, на локалитетот “Колиште”, кај с.
Липково, Кумановско („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 74/2002).
3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4125/1
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2601.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), а во врска со
член 4 став 1 од Законот за користење 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, 27/14, 180/14 и 52/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ
ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА АМБАСАДАТА
НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се отстапува на времено користење
дел од недвижна ствар – просторија во зграда бр.1, влез
1, кат приземје, број 1, намена деловен простор, со пов-
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ршина од 42 м2, на ул. Ленинова, лоцирана на КП
бр.12421/2, КО Битола 3, запишана во Имотен лист
бр.94072, сопственост на Република Македонија, корисник Национална установа Центар за култура од Битола, на Амбасадата на Соединетите Американски
Држави во Република Македонија - Скопје, за организирање Американско катче во Битола.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се отстапува без надомест на времено користење за период
од четири години од денот на влегувањето во сила на
оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4216/1
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2602.
Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011,
84/2012 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа oдлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест
500.000 литри Еуродизел БС гориво за потребите на
Македонски железници Транспорт АД – Скопје со
следна динамика:
- за мај 2015 година да се отстапат 100.000 литри
Еуродизел БС гориво,
- за jуни 2015 година да се отстапат 200.000 литри
Еуродизел БС гориво,
- за јули 2015 година да се отстапат 200.000 литри
Еуродизел БС гориво.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Македонски Железници Транспорт АДСкопје за извршување на работите од нивната дејност –
услуги за превоз на патници и стока со железница.

2603.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014,
130/2014, 166/2014 и 72/2015), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Друштвото за земјоделство Агровиго
Дооел с.Козјак Карбинци на земјоделско земјиште дел
од КП бр.562/1 мв.Ѓурѓино Поле, катастарска култура
нива, катастарска класа 4, површина 6ха, евидентирано на Имотен лист бр.195 за КО Долни Балван.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/7
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2604.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014,
130/2014, 166/2014 и 72/2015), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапеното гориво, паѓаат на товар на Македонски Железници Транспорт АД - Скопје.

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

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвотото за производство, трговија и услуги Делива ДООЕЛ с.Мојанци Кочани на земјоделско земјиште дел од КП бр.74 место викано Ждрапаница, катастарска култура нива, катастарска класа 1,
површина 35ар 18м2, евидентирано на Имотен лист
бр.56 за КО Мојанци, дел од КПбр.75 место викано
Ждрапаница, катастарска култура нива, катастарска
класа 2, површина 4ха 62ар 14м2, евидентирано на
Имотен лист бр.56 за КО Мојанци и дел од КП бр.352

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4385/1
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

18 мај 2015
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место викано Ждрапаница, катастарска култура нива,
катастарска класа 1, површина 1ха 00ар 12м2, евидентирано на Имотен лист бр.56 за КО Мојанци.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/8
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2605.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014,
130/2014, 166/2014 и 72/2015), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Даниела Венова с. Ново Коњско, Гевгелија за земјоделско земјиште со КП бр.105/3 мв.Горничет, катастарска култура
нива, катастарска класа 5, површина 64ар 79м2, евидентирано на Имотен лист бр.1516 за КО Моин и КП
бр.105/4 мв.Горничет, катастарска култура нива, катастарска класа 5, површина 60ар 76м2, евидентирано
на Имотен лист бр.1516 за КО Моин.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/9
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2606.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014,
130/2014, 166/2014 и 72/2015), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе

ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и
услуги ’’Даг-Трејд’’ Дооел увоз-извоз, с.Радиовце,
Брвеница за земјоделско земјиште на КП бр.766, мв.
„Слогови”, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 4ха 44ар 19м2, евидентирана на
Имотен лист бр.43 за К.О Радиовце.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/10
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2607.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014,
130/2014, 166/2014 и 72/2015), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Душко Димитров с.Карбинци Штип, на земјоделско земјиште дел
од КП бр.262 мв.Караорманско, катастарска култура
нива, катастарска класа 5, површина 38ар03м2, евидентирано на Имотен лист бр.50475 за КО Чардаклија, дел
од КП бр.263 мв.Караорманско, катастарска култура
нива, катастарска класа 5, површина 38ар05м2, евидентирано на Имотен лист бр.50475 за КО Чардаклија, дел
од КП бр.264 мв.Караорманско, катастарска култура
нива, катастарска класа 5, површина 24ар83м2, евидентирано на Имотен лист бр.60 за КО Чардаклија, дел од
КП бр.265 мв.Караорманско, катастарска култура нива,
катастарска класа 5, површина 22ар13м2, евидентирано
на Имотен лист бр.60 за КО Чардаклија, дел од КП
бр.266 мв.Караорманско, катастарска култура нива, катастарска класа 5, површина 01ар47м2, евидентирано
на Имотен лист бр.50475 за КО Чардаклија,дел од КП
бр.116/1 мв.Караорманско, катастарска култура нива,
катастарска класа 5, површина 4ха80ар60м2, евидентирано на Имотен лист бр.50475 за КО Чардаклија.
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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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/11
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2608.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014,
130/2014, 166/2014 и 72/2015), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна
спогодба со Индивидуален земјоделец Димитар Нанев
с.Криви Дол Штип на земојделско земјиште дел од КП
бр.2202/1, место викано Мездри, катастарска култура
нива, катастарска класа 5, со површина од 6ха, евидентирано на Имотен лист бр.181 за КО Горни Балван.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/12
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2609.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Даниела
Петровска ул. Браќа Талески бр.21 Прилеп на земјо-

делско земјиште со К.П. бр.1617 м.в.Леорид, катастарска култура нива, катастарска класа 5, површина 33ар
64м2, евидентирано на Имотен лист бр.183 за КО Дабница, дел од К.П. бр.1618 м.в.Леорид, катастарска култура нива, катастарска класа 5, површина 45ар 86м2,
евидентирано на Имотен лист бр.183 за КО Дабница и
К.П. бр.1619/2 мв.Горни Чаир, катастарска култура
нива, катастарска класа 6, површина 27ар 12м2, евидентирано на Имотен лист бр.183 за КО Дабница.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/13
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2610.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.05.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со индивидуален земјоделец БРЕСТЕ
Ванчо Илија Мирков с. Истибања Виница, на земјоделско замјиште дел од КП бр. 3356/1, место викано Слатина, катастарска култура нива, катастарска класа 6,
површина 2 ха 30 ар 72 м2, евидентирано во Имотен
лист бр. 1036 за КО Истибања.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/14
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

18 мај 2015
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2611.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.05.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Друштвото за трговија на големо и мало ГО-МИЛ ДООЕЛ ул. Маршал Тито бб, с. Облешево,
Чешино Облешево, на земјоделско земјиште дел од КП
бр. 562/1 мв. Ѓурѓино Поле, катастарска култура нива,
катастарска класа 4, површина 6 ха, евидентирано на
Имотен лист бр. 195 за КО Долни Балван.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/15
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2612.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.05.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 земјоделското земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија на мало и големо извоз –увоз ИВИЛА ДООЕЛ ул.
Борис Кидрич бр. 12, Штип на земјоделско земјиште
дел од КП бр. 263, место викано Караорманско, катастарска култура нива, катастарска класа 5 површина 4
ар 05 м2, евидентирано во Имотен лист бр. 50475 за КО
Чардаклија, дел од КП бр. 264, место викано Караорманско, катастарска култура нива, катастарска класа 5
површина 13 ар 36 м2, евидентирано во Имотен лист
бр. 60 за КО Чардаклија, дел од КП бр. 265 место викано Караорманско, катастарска култура нива, катастарска класа 5 површина 6 ар 14 м2, евидентирано во
Имотен лист бр. 60 за КО Чардаклија, дел од КП бр.

266 место викано Караорманско, катастарска култура
нива, катастарска класа 5 површина 9 ар 35 м2, евидентирано во Имотен лист бр. 50475 за КО Чардаклија,
КП бр. 267 место викано Караорманско, катастарска
култура нива, катастарска класа 7 површина 54 ар 76
м2, евидентирано во Имотен лист бр. 60 за КО Чардаклија, дел од КП бр. 268 место викано Караорманско,
катастарска култура нива, катастарска класа 6 површина 39 ар 24 м2, евидентирано во Имотен лист бр. 50475
за КО Чардаклија и дел од КП бр. 116/1 место викано
Караорманско, катастарска култура нива, катастарска
класа 5 површина 4 ха 73 ар 10 м2, евидентирано во
Имотен лист бр. 116/1 за КО Чардаклија.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/16
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2613.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.05.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со индивидуален земјоделец Ѓорѓи Николов ул. „Солидарност“ бр. 106 Штип, за земјоделско
земјиште на дел од КП бр. 564/1, м.в. Касапски Сеници, катастарска култура нива, катастарска класа 4,
површина 6 ха, евидентирано на Имотен лист бр. 1258,
за КО Долни Балван.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/17
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Стр. 12 - Бр. 81
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2614.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.05.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со индивидуален земјоделец Чифлиганка
Васил Алекса Гугољанов с. Муртино, Струмица на
земјоделско земјиште дел од КП бр. 1921 мв. „Мера”,
катастарска култура пасишта, катастарска класа 3, со
површина од 52573 м2, евидентирана на Имотен лист
бр. 2193 за К.О Муртино вон г.р.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/18
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2615.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014,
130/2014, 166/2014 и 72/2015), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Борче с. Сопотница, Демир Хисар, на земјоделско земјиште за
К.П.бр.563 мв.Чашка, катастарска култура нива, катастарска класа 3, површина 3ха82ар01м2, евидентирано
на Имотен лист бр.445 за КО Прибилци.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/19
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2616.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014,
130/2014, 166/2014 и 72/2015), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Агро-Дејобис–Снежана Бојан Шуманова с. Грдовци, Кочани на
земјоделско земјиште дел од К.П.бр.3342, мв. Утрина,
катастарска култура нива, катастарска класа 1, површина 5ха09ар60м2, евидентирано на Имотен лист бр.180
за К.О. Грдовци.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/20
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2617.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014,
130/2014, 166/2014 и 72/2015), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна
спогодба со Друштвото за производство трговија тран-
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сорт и услуги ТУРАН ИВАН ДООЕЛ увоз-извоз Богданци, на земјоделско земјиште КПбр.3162/1, место викано Брдаров Камен, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, површина 2ха 47ар 40м2, евидентирано
на Имотен Лист бр.2085, за КО Богданци Вон ГР.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/21
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2618.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014,
130/2014, 166/2014 и 72/2015), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Ленче Јанева с. Радање Карбинци на земјоделско земјиште дел од
КПбр.263/1 место викано Орман, катастaрска култура
нива, катастарска класа 3, површина 5ха 60ар 07м2,
евидентирано на Имотен лист бр.272 за КО Врсаково и
дел од КПбр.264 место викано Орман, катастaрска култура пасишта, катастaрска класа 3, површина 39ар
93м2, евидентирано на Имотен лист бр.72 за КО Врсаково.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/22
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2619.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014,
130/2014, 166/2014 и 72/2015), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Кристи Емил Марјанчо Панов, ул.Митко Недев - В’ниќ бр.13
од Штип,
на земјоделско земјиште за дел од
К.П.бр.536, м.в.Ормански ливади, катастарска култура
оризна нива, катастарска класа 1, површина
2ха66ар80м2, евидентирано на Имотен лист бр.631 за
К.О. Мојанци, и К.П.бр.533, мв.Ормански ливади, катастарска култура оризна нива, катастарска класа 1,
површина 64ар43м2, евидентирано на Имотен лист
бр.631 за К.О. Мојанци, дел од К.П.бр.528, м.в. Ормански ливади, катастарска култура оризна нива, катастарска класа 1, површина 88ар47м2, евидентирано на Имотен лист бр.631 за К.О. Мојанци и дел од К.П.бр.541,
м.в.Ормански ливади, катастарска култура оризна
нива, катастарска класа 1, површина 65ар75м2, евидентирано на Имотен лист бр.631 за К.О Мојанци.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/23
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2620.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014,
130/2014, 166/2014 и 72/2015), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 земјоделското земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец КОЗАРНИК Лазар Костадинов с. Љуботен Штип на земјоделско земјиште дел од КП бр.2004/4 место викано Бого-
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вец, катастарска култура нива, катастарска класа 6
површина 1ха 30ар 77м2, евидентирано во Имотен
лист бр.181 за КО Горни Балван, дел од КП бр.2202/1
место викано Мездри, катастарска култура нива, катастарска класа 4, површина 2ха 31ар 17м2, евидентирано во Имотен лист бр.181 за КО Горни Балван, КП
бр.2216 место викано Боговец, катастарска култура
нива, катастарска класа 6, површина 1ха 56ар 96м2,
евидентирано во Имотен лист бр.181 за КО Горни Балван, дел од КП бр.2217/1 место викано Боговец, катастарска култура нива, катастарска класа 6, површина
43ар 50м2, евидентирано во Имотен лист бр.181 за КО
Горни Балван и КП бр.2207 место викано Боговец, катастарска култура нива, катастарска класа 6, површина
25ар 63м2, евидентирано во Имотен лист бр.267 за КО
Горни Балван.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/24
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2621.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Друштвото за производство, земјоделство, трговија и услуги на големо и мало Пивко Стево
Дооел увоз-извоз с.Могила Битола, за земјоделското
земјиште на К.П.бр.3109 мв.Слатина, катастарска култура ливада, катастарска класа 4, површина 1ха06ар22м2,
евидентирано на Имотен лист бр.85 за КО Кукуречани.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/31
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2622.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Друштвото за производство, земјоделство, трговија и услуги на големо и мало Пивко Стево
Дооел увоз-извоз с.Могила Битола, на земјоделско земјиште од К.П. бр.4185 м.в.Турејца, катастарска култура
нива, катастарска класа 3, површина 40ар12м2, евидентирано на Имотен лист бр.85 за КО Кукуречани¸
К.П. бр.4186 м.в.Турејца, катастарска култура нива,
катастарска класа 3, површина 1ха39ар51м2, евидентирано на Имотен лист бр.85 за КО Кукуречани ; К.П.
бр.4303 м.в.Пречно Патче, катастарска култура нива,
катастарска класа 4, површина 9ар69м2, евидентирано
на Имотен лист бр.85 за КО Кукуречани, К.П. бр.4306
м.в.Крклинска Ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 3, површина 28ар95м2, евидентирано
на Имотен лист бр.85 за КО Кукуречани, К.П. бр.4318
м.в. Крклинска Ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 3, површина 65ар97м2, евидентирано
на Имотен лист бр.85 за КО Кукуречани.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/32
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
_________

2623.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Николче
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Стојанов с.Карбинци Штип, на земјоделско земјиште
дел од К.П.бр.201/1 мв.Булин Дол, катастарска култура
нива, катастарска класа 4, површина 6ха, евидентирано на Имотен лист бр.79 за КО Батање.

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

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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Салие Јусин
с.Радање Карбинци Штип за земјоделско земјиште на
дел од К.П.бр.2196 м.в.Виро, катастарска култура нива,
катастарска класа 4, површина 01ха05ар75м2, евидентирано на Имотен лист бр.181 за КО Горни Балван, дел
од К.П.бр.2196 м.в.Виро, катастарска култура нива, катастарска класа 4, површина 72ар72м2, евидентирано
на Имотен лист бр.181 за КО Горни Балван, дел од
К.П.бр.2196 м.в.Виро, катастарска култура нива, катастарска класа 4, површина 05ар30м2, евидентирано на
Имотен лист бр.181 за КО Горни Балван, дел од
К.П.бр.2197/2 м.в.Виро, катастарска култура ливада,
катастарска класа 4, површина 2ха22ар61м2, евидентирано на Имотен лист бр.181 за КО Горни Балван, дел
од К.П.бр.2197/2 м.в.Виро, катастарска култура ливада,
катастарска класа 4, површина 33ар03м2, евидентирано
на Имотен лист бр.181 за КО Горни Балван, дел од
К.П.бр.2197/2 м.в.Виро, катастарска култура ливада,
катастарска класа 4, површина 6ар02м2, евидентирано
на Имотен лист бр.181 за КО Горни Балван, дел од
К.П.бр.2197/2 м.в.Виро, катастарска култура ливада,
катастарска класа 4, површина 31ар47м2, евидентирано
на Имотен лист бр.181 за КО Горни Балван, дел од
К.П.бр.2198 м.в.Виро, катастарска култура нива, катастарска класа 4, површина 79ар45м2, евидентирано на
Имотен лист бр.181 за КО Горни Балван, дел од
К.П.бр.3064 м.в.Виро, катастарска култура нива, катастарска класа 4, површина 43ар65м2, евидентирано на
Имотен лист бр.181 за КО Горни Балван.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/33
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
_________

2624.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец СКАРАНИЦА Ранко Александар Гошевски, Виница на земјоделско земјиште за КП бр.2445 место викано Јаребинац,
катастарска култура нива, катастарска класа 5, површина 4ха 97ар 76м2, евидентирано на Имотен лист бр.
1857 за КО Блатец.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/34
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
_________

2625.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.5.2015 година, донесе

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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/35
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
_________

2626.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15 ),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Ристо Ефтимов с.Брајковци Валандово, за земјоделско земјиште
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на дел од К.П.бр.62, земјоделско земјиште на дел од
К.П.бр.76 и земјоделско земјиште дел од К.П.бр.77, мв
Трнчиња., катастарска култура нива, катастарска класа
2, со површина од 66ар 33м2, евидентирано во Имотен
лист бр. 456 за К.О. Брајковци.

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

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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Владе Зајков ул. Широк Дол бр. 19 Штип, за земјоделско земјиште на дел од К.П.бр.87 м.в.Стојчево Kладенче, катастарска култура нива, катастарска класа 4, површина
6ха, евидентирано на Имотен лист бр.47 за КО Батање.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/36
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
_________

2627.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Друштвото за производство трговија и
услуги Оли Транс ДООЕЛ Штип за земјоделско земјиште на дел од К.П.бр.268/1 мв.Орман, катастарска
култура нива, катастарска класа 4 и 5, површина 6ха,
евидентирано на Имотен лист бр.336 за КО Врсаково.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4238/37
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2628.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе

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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4238/38
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2629.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 земјоделското земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Вермаг
Рубинчо Кузмановски с. Веселчани, Прилеп на земјоделско земјиште за КП бр.1154 место викано Чука, катастарска култура лозја, катастарска класа 3, површина
4ха 26ар 96м2, евидентирано во Имотен лист бр.61 за
КО Веселчани.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4238/39
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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2630.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Илов Трајче
с. Долни Балван Карбинци, на земјоделско земјиште
дел од КП бр.2202/1, место викано Мездеи, катастарска култура нива, катастарска класа 5, површина 6ха,
евидентирано во Имотен лист бр.181 за КО Горни Балван.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4238/40
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2631.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 земјоделското земјиште со непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец СПАНЧЕВКА Душанка Трајанова Трендафилова ул. Илиндеска с. Спанчево Чешиново Облешево на земјоделско
земјиште дел од КП бр.7236/1 место викано Водотек,
катастарска култура оризова нива, катастарска класа 1,
површина 3ха 90ар 00м2, евидентирано во Имотен
лист бр.14160 за КО Кочани.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4238/41
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2632.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Славе Ристо
Димитров с.Банско бр.118 Струмица на земјоделско
земјиште со дел од К.П.бр.1842/1 мв.Стари Лозја, катастарска култура нива, катастарска класа 4, површина
92ар 10м2, евидентирано на Имотен лист бр.2328 за
КО Бањско вон град и дел од К.П.бр.1842/1 мв.Стари
Лозја, катастарска култура нива, катастарска класа 5,
површина 85ар 17м2, евидентирано на Имотен лист
бр.2328 за КО Бањско вон град.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4238/42
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2633.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Ружа Дим-
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чева с.Аргулица Штип на земјоделско земјиште дел од
К.П.бр.268/1 м.в. Орман, катастарска култура нива,
катастарска класа 4, површина 6ха, евидентирано на
Имотен лист бр.336 за КО Врсаково.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/43
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2634.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.5. 2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец ЗЛАТНО
ЗРНО Драгица Трајанова Алексова с.Злетово Пробиштип на земјоделско земјиште од КПбр.1997/1 место викано Леговец, катастарска култура нива, катастарска
класа 6, површина 87ар 77м2, евидентирано на Имотен лист бр.108 за КО Древено, од КПбр.2012 место викано Леговец, катастарска култура нива, катастарска
класа 5, површина 47ар 25м2, евидентирано на Имотен лист бр.108 за КО Древено и од КПбр.2006 место
викано Леговец, катастарска култура нива, катастарска
класа 5, површина 12ар 97м2, евидентирано на Имотен лист бр.108 за КО Древено.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/44
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

2635.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Индивидуален земјоделец Злате Петров с.Карбинци Штип на земјоделско земјиште дел од
К.П.бр.564/1 мв.Касапски Сеници, катастарска култура
нива, катастарска класа 4, површина 6ха, евидентирано на Имотен лист бр.1258 за КО Долни Балван.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/45
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2636.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна спогодба со Друштвото за трговија и услуги Зиков
ДООЕЛ, с. Долни Балван Карбинци на земјоделско
земјиште дел од К.П.бр.465/1 мв.Жабодер, катастарска
култура нива, катастарска класа 4, површина 6ха, евидентирано на Имотен лист бр.195за КО Д.Балван.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/46
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2637.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 и 72/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.5. 2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 непосредна
спогодба со Индивидуален земјоделец Зајков Стефан
ул.Широк Дол бр.19 Штип, на земјоделско земјиште за
дел од К.П.бр.2199/1 мв.Синапиште, катастарска култура нива, катастарска класа 4, површина 6ха, евидентирано на Имотен лист бр.181 за КО Горни Балван.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4238/47
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2638.
Врз основа на член 418 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14
и 138/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на акционери на Акционерското
друштво за промоција и продажба на земјоделски производи Агри Ленд АД Скопје, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
СТАТУТАРНА ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОМОЦИЈА И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ АГРИ
ЛЕНД АД СКОПЈЕ
Член 1
Во Статутот на Акционерското друштво за промоција и продажба на земјоделски производи Агри Ленд
АД Скопје („Службен весник на Република Македонија„ бр. 51/08, 19/14 и 18/15), во членот 28 став 2 точката 2 се менува и гласи:

„Трајче Мишевски од Скопје, ул. Босна и Херцеговина бр.27/К2-38, со ЕМБГ 2707081480000, со лк бр.
A1507953."
Член 2
Во членот 34 точката 1 се менува и гласи;
„Трајче Мишевски од Скопје, ул. Босна и Херцеговина бр.27/К2-38, со ЕМБГ 2707081480000, со лк бр.
A1507953."
Член 3
Членот 38 се менува и гласи:
„Независен член на Одборот на директори е Трајче
Мишевски од Скопје, ул. Босна и Херцеговина бр.27/К238, со ЕМБГ 2707081480000, со лк бр. A1507953 "
Член 4
Се овластуваат неизвршните членови на Одборот
на директори да изготват пречистен текст на Статутот.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4470/1
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2639.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Општина Ѓорче Петров бр. 09-2149/2 од 29.4.2015
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4562/1
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2640.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА САРАЈ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Општина Сарај бр. 09-2148/2 од 29.4.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4562/2
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2641.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА
ИЛИНДЕН
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Општина Илинден бр. 09-2147/2 од 29.4.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4562/3
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2642.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ПЛАСНИЦА
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Општина Пласница бр. 09-2146/2 од 29.4.2015 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4562/4
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2643.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА
ЛИПКОВО
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Општина Липково бр. 09-2145/2 од 29.4.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4562/5
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2644.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА
КРИВОГАШТАНИ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Општина Кривогаштани бр. 09-2144/2 од 29.4.2015
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4562/6
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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2645.
Врз основа на член член 54-а став 1 од Законот за
користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.
08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14,
180/14 и 52/15), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 12.5.2015 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –
КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува
користењето на движната ствар – патничко моторно
возило Мерцедес Вито 112 ЦДИ, број на шасија
VSA63819413289466, регистарска ознака SK-0995-AH
и вредност 199.900,00 денари.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа – Крива Паланка.
Член 3
Министерот за труд и социјална политика склучува
договор со директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа – Крива Паланка, со кој се уредуваат
правата и обврските за движната ствар од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4592/1
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2646.
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење 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, 27/14, 180/14 и
52/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Прилеп му
престанува користењето на недвижните ствари, кои се
наоѓаат на ул. „Марксова“, КП 11482/1, КО Прилеп, запишани во Имотен лист бр. 59681, сопственост на Република Mакедонија, и тоа:
- зграда 4, намена на зграда и други објекти В2 -8,
влез 1, кат, приземје, намена на посебен/заеднички дел
од ДП со површина од 304 м2;
- зграда 4, намена на зграда и други објекти Б2-8,
влез 2, приземје, намена на посебен/заеднички дел од
ДП со површина од 131 м2.

Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина
Прилеп.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп и Општина
Прилеп, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4593/1
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2647.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ 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 на објект
на железничка станица Богомила, кој се наоѓа на КП
бр. 6177/1, КО Богомила, општина Чашка.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4642/1
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2648.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ 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 на објект
на железничка станица Битола, кој се наоѓа на КП бр.
19266/1, КО Битола 5, општина Битола.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4642/2
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2649.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ 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 на објект
на железничка станица Неготино, кој се наоѓа на КП
бр. 8033, КО Неготино, општина Неготино.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4642/3
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2650.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење 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, 27/14, 180/14 и
52/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.5.2015 година, донесе
OДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар - моторно возило: марка ФИАТ, тип
SCUDO 1.9 TD, број на шасија ZFA22000012332901,
број на мотор PSA DHK/10FUF6005621, регистарска
ознака TE-5436-AB, година на производство 1998, работна зафатнина на моторот 1905см3, сила на моторот
66 kW/ks, боја на каросеријата сина 8К.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава
на трајно користење без надомест на ЈЗУ Клиничка
болница - Штип.

Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на ЈЗУ Клиничка болница - Штип, со кој се
уредуваат правата и обврските за движната ствар од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4867/1
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2651.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ
ВО ТЕТОВО
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државен универзитет во Тетово бр. 09-2152/3 од
8.05.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4951/6
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2652.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје бр. 09-2297/2 од 8.05.2015 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4951/7
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2653.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје бр. 09-1494/3 од 8.05.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4951/8
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2654.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр. 09-559/3
од 8.5.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4951/9
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

2655.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр. 09-844/3
од 8.05.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4951/10
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2656.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за внатрешни работи бр.09-2289/2
од 8.5.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4951/11
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2657.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
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ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за внатрешни работи бр. 09-2291/2
од 8.5.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4951/12
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2658.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за внатрешни работи бр.09-2292/2
од 8.5.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-4951/13
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2659.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за внатрешни работи бр.09-2293/2
од 8.5.2015 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-4951/14
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2660.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за внатрешни работи бр.09-2294/2
од 8.5.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-4951/15
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2661.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014) Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 12.5.2015 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за внатрешни работи бр. 09-577/3 од
8.5.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4951/16
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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2662.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВЕН
УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државен Универзитет во Тетово бр. 09 - 2296/2
од 8.5.2015година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4951/17
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2663.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Универзитетска Клиника за ревматологија
Скопје бр. 09-2258/4 од 8.5.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4951/18
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2664.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 12.5.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА
РАЗУЗНАВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на
Агенција за разузнавање бр. 09-2298/2 од 8.5.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4951/19
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2665.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА
РАЗУЗНАВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за разузнавање бр. 09-827/3 од 8.5.2015
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4951/20
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2666.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр. 98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
РАЗУЗНАВАЊЕ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за разузнавање бр. 09-2299/2 од
8.5.2015 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4951/21
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2667.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр. 98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
РАЗУЗНАВАЊЕ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за разузнавање бр. 09-1189/3 од
8.05.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4951/22
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2668.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр. 98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 12.05.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
РАЗУЗНАВАЊЕ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Агенцијата за разузнавање бр. 09-1391/10 од
8.05.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4951/23
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

2669.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр. 98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 12.05.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
РАЗУЗНАВАЊЕ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за разузнавање бр. 09-562/3 од
8.05.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4951/24
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2670.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр. 98/2008,
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 12.05.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
РАЗУЗНАВАЊЕ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за разузнавање бр. 09-554/3 од
8.05.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4951/25
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2671.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА „СКОПЈЕ“ СКОПЈЕ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“ Скопје бр.
09-1567/3 од 8.5.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4951/26
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4951/28
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2674.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе

2672.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА – БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ
СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА
УСТАНОВА ЗАТВОР СКОПЈЕ - СКОПЈЕ

Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда – Биро за застапување на
Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права бр. 09-766/3 од 8.5.2015 година.

Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Казнено поправна установа Затвор Скопје –
Скопје бр. 09-549/3 од 8.5.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4951/27
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2673.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА
УСТАНОВА ЗАТВОР ТЕТОВО
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Казнено поправна установа Затвор Тетово бр. 092287/2 од 8.5.2015 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4951/29
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2675.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА
„Д-Р ФЕРИД МУРАД” ГОСТИВАР
Член 1
Cо оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Општа болница „д-р Ферид Мурад” Гостивар
бр. 09-806/3 од 8.5.2015 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4951/30
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

2676.
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија” бр. 52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
12.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РУСКАТА
ФЕДЕРАЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО АРХАНГЕЛСК
Член 1
Република Македонија отвора Почесен конзулат во
Руската Федерација, со седиште во Архангелск.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 60/1
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2677.
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија” бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за
надворешни работи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
12.5.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА,
СО СЕДИШТЕ ВО АРХАНГЕЛСК
1. Се именува Худјаков Вадим Валеревич за Почесен конзул на Република Македонија во Руската Федерација, со седиште во Архангелск.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 61/1
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

2678.
Врз основа на член 14 став 6 од Законот за јавните
набавки („Службен весник на Република Македонија“
бр. 136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/2011, 185/2011,
15/2013, 148/2013, 160/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014
и 180/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12 мај 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА ЈАВНИ
НАБАВКИ
1. За член на Советот за јавни набавки се именува
Јетон Незири.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-5148/1
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

2679.
Врз основа на член 91 став 3 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија “ бр.
37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004,
4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010,
88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014 ,
44/2014, 113/2014 и 56/2015), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 12 мај 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За вршител на должноста директор на Агенцијата
за вработување на Република Македонија се именува
Влатко Поповски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-5150/1
12 мај 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2680.
Врз основа на член 13 став 6 од Законот за квалитет
и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА
УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ
НА ЃУБРИЊА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЃУБРИЊА И ПОСТАПКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ
НА ЃУБРИЊА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината на барањето за упис во Регистарот на производители на ѓубриња и потребната документација, формата,
содржината и начинот на водење на Регистарот на производители на ѓубриња и постапката за запишување во
Регистарот на производители на ѓубриња.
Член 2
Барањето за упис во Регистарот на производители
на ѓубриња сe издава во А4 формат на хартија во бела
боја.
Барањето од ставот (1) на овој член ги содржи
следните податоци:
- назив на правното лице;
- регистарски број на правното лице – производител, издаден од Централен регистар на Република Македонија;
- шифра на дејност според националната класификација на дејности;
- број на деловниот субјект;
- даночен број;
- адреса и седиште на производителот;
- адреса на производниот погон;
- вид на ѓубрето;
- тип на ѓубрето;
- останати податоци;
- потпис на подносител на барањето;
- дата на поднесување и
- место на печат.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Кон барањето за упис во Регистарот на производители на ѓубриња се доставува следната документација:
- копиja од решение за упис на правното лице издадено од Централен регистар на Република Македонија;
- копија од имотен лист или договор за користење
под закуп на просториите наменети за производство на
ѓубриња;
- доказ за вработено лице на неопределено време
(М1/М2) образец и договор за работа (оригинал или заверено на нотар);
- диплома или уверение за завршено висока стручна
спрема од областа на биотехнички науки или хемија,
оригинал или заверени на нотар;
- решение за упис во регистарот на правни лица за
пласирање на пазар на ѓубриња на големо (издадено
од фитосанитарна управа) и
- решение за одобрување на студија за оценка на
влијание врз животната средина, или решение за одобрување на елаборат за заштита на животна средина и
/или интегрирана еколошка дозвола издадени од надлежен орган согласно Законот за животната средина.
Член 4
Регистарот на производители на ѓубриња се води во
електронска и пишана форма.

Бр. 81 - Стр. 29

Регистарот од став 1 на овој член се води во форма
на книга со тврди корици во која се содржани евиденциски листови во бела боја со А3 формат кои се нумерирани и меѓусебно поврзани.
На предната страна на книгата со златна боја е
втиснат грбот на „Република Македонија“, а под него
се впишани зборовите: „Република Македонија“, „Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство“, „Фитосанитарна управа“ и „Регистар на производители на ѓубриња“.
Евиденциските листови од став (2) на овој член ги
содржат следните податоци:
- идентификациски број на правното лице - производител;
- ознака за типот на ѓубрето;
- назив на правното лице - производител;
- единствен даночен број на правното лице - производител;
- број на деловниот субјект;
- седиште и адреса на правното лице - производител;
- адреса на објектот за производство;
- датум и архивски број на барањето за упис во Регистарот на производители на ѓубриња;
- датум и број на решението за упис во Регистарот
на производители на ѓубриња, издадено од Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство Фитосанитарна управа;
- останати потребни податоци согласно барањето за
упис;
- промени и
- забелешки.
Формата и содржината на Регистарот на производители на ѓубриња се дадени во Прилог 2, кој е составен
дел на овој правилник.
Член 5
Правното лице кое сака да се занимава со производство на ѓубриња го поднесува барањето и потребната
документација од член 3 од овој правилник до Фитосанитарната управа.
Доколку при проверка на документацијата се утврди дека истата е некомплетна, подносителот на барањето се известува истата да ја дополни во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето.
Доколку подносителот на барањето не постапи во
рокот од став 2 на овој член, односно не ја достави документацијата до Фитосанитарната управа, во тој случај ќе се смета дека барањето е некомплетно.
Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината и начинот на водење на регистарот на производители на ѓубриња, постапката и документацијата за запишување во регистарот на производители, условите
за евидентирање на ѓубрето во Листата на ѓубриња
кои се произведуваат и пласираат на пазар(*) („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 120/11).
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-153/4
мај 2015 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.

Стр. 30 - Бр. 81
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Бр. 81 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 81

18 мај 2015

18 мај 2015

Бр. 81 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 81

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ

2681.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 24.4.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горно Косоврасти, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на
недвижности Дебар.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горно Косоврасти, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската
општина Горно Косоврасти.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-6331/1
24 април 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
_________
2682.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 24.4.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Селокуќи, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Дебар.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Селокуќи, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Селокуќи.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-6332/1
24 април 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
_________
2683.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 24.4.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сенокос, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Гостивар.
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Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сенокос, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Сенокос.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-6333/1
24 април 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
_________
2684.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 24.4.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Веселчани, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Веселчани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Веселчани.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-6334/1
24 април 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
_________
2685.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 24.4.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Отошница, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Крива Паланка.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Отошница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Отошница.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-6335/1
24 април 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.
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2686.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 24.4.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Наколец, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Ресен.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Наколец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Наколец.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-6336/1
24 април 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
_________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2687.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011,
79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015), член
28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ”
бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002,
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10,
55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и
29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003,
19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008,
114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12,
12/14, 112/14 и 130/14), Законот за животната средина
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за
начинот на утврдување, пресметување и уплатување на
надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“
бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана
на 18.5.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 33,081
до 34,722

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 32,865

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 32,137

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 23,230

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 70,50
до 72,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 58,00

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 46,50

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 28,934

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно
по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
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а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при
увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 21,995
до 22,049

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,258

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот
2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 19.5.2015 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната
комисија за енергетика на Република Македонија.
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