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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1573. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 

Законот за градежно земјиште ("Службен  весник на 
Република Македонија" бр.17/2011, 53/2011 и 
144/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата,  одржана на 14.5.2013 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛ-
ГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОП-
СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО 
ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕЛ 
ТЕ ХИДРО ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице Друштво за 
производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште во Скопје - 
Карпош, ул.„Желево“ бр.2/2-10, за градежното земјиш-
те во површина од 1585м2 евидентирано во Имотен 
лист број 332 кое претставува: 

- КП бр.26/2 КО Скочивир.  
   

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

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

 
Бр. 41-107/1 Заменик на претседателот 

14 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1574. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 2  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 и 166/12), Владата на Република Македонија, во 
својство на Собрание на Друштвото, на седницата одр-
жана на 14.5.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТЕЊЕ-
ТО НА АД „МАКЕДОНСКА ПОШТА" - СКОПЈЕ,  
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка и 
финансиските извештаи за работењето на АД „Маке-
донска пошта" Скопје, во државна сопственост  за 2011 
година, бр.02 уо-623/1 од 29.2.2012 година, усвоени од 
Управниот одбор на ова акционерско друштво.  

 
Член 2 

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

 
Бр.41-2166/1 Заменик на претседателoт 

14 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1575. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 2  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 и 166/12), Владата на Република Македонија, во 
својство на Собрание на Друштвото, на седницата одр-
жана на 14.5.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА АД „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ - СКОПЈЕ,  
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  ЗА 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работе-
њето  на АД „Македонска пошта“ Скопје,  во државна 
сопственост за 2011 година, бр. 02 уо-625/1 од 
29.2.2012 година, усвоен од Управниот одбор на ова 
акционерско друштво.  

 
Член 2 

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

 
Бр.41-2166/2 Заменик на претседателoт 

14 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1576. 
Врз основа на член 19 од Законот за основање На-

ционална агенција за нуклеарни технологии („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.115/2010), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
14.5.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИ-
ОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНА 
АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работа на Национална агенција за нуклеар-
ни технологии на Република Македонија за 2012 годи-
на број 04 од 21.3.2013 година, донесена од Управниот 
одбор на Националната агенција за нуклеарни техноло-
гии на Република Македонија . 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија “. 

 
Бр.41-2334/1 Претседател на Владата 

14 мај 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

1577. 
Врз основа на член 19 од Законот за основање На-

ционална агенција за нуклеарни технологии („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.115/2010), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
14.5.2013 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА-
ТА ФИНАНСИСКА СМЕТКА ЗА РАБОТАТА НА  
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ 
ТЕХНОЛОГИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2012 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

финансиска сметка за работата на  Националната аген-
ција за нуклеарни технологии на Република Македони-
ја за 2012 година број 05 од 21.3.2013 година, донесена 
од Управниот одбор на Националната агенција за нук-
леарни технологии на Република Македонија . 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија “. 

 
Бр.41-2334/2 Претседател на Владата 

14 мај 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

  
__________ 

1578. 
Врз основа на член 19 од Законот за основање На-

ционална агенција за нуклеарни технологии („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.115/2010), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
14.5.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНА 
АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа на Национална агенција за нуклеар-
ни технологии на Република Македонија за 2013 годи-
на број 06 од 21.3.2013 година, донесена од Управниот 
одбор на Националната агенција за нуклеарни техноло-
гии на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.41-2334/3 Претседател на Владата 

14 мај 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

  
__________ 

1579. 
Врз основа на член 19 од Законот за основање На-

ционална агенција за нуклеарни технологии („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.115/2010), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
14.5.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 
ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛ-
НА АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

финансиски план за работа на  Национална агенција за 
нуклеарни технологии на Република Македонија за 
2013 година број 07 од 21.3.2013 година, донесена од 
Управниот одбор на Националната агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија “. 

 
Бр.41-2334/4 Претседател на Владата 

14 мај 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

  
__________ 

1580. 
Врз основа на член 146 став 2 од Законот за радио-

дифузната дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 36/2010, 19/2007, 103/2008, 6/2010, 
145/2010, 97/2011 и 13/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 

вкупно 21 (дваесет и едно) семејно домаќинство на об-
врзниците, кои не се покриени со радиодифузен сиг-
нал, односно немаат прием на програмите на Јавното 
радиодифузно претпријатие ,,Македонска радиотелеви-
зија“, од Урбана заедница Мирка Гинова, населба Пре-
валец, општина Велес, со адреса на живеење на ул. Јор-
дан Јорданов, со следните куќни броеви: 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 3, 5, 5а, 16, 18, 7, 7а, 9, 22, 11, 11а и 20. 

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до 31.5.2013 година. 

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

 
Бр.41-2932/1 Заменик на претседателoт 

14 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1581. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14.5.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 
ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „JOINT REACTION 13“  

ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 
 
1. За учество на вежбовната активност „Joint 

Reaction 13“ (во натамошниот текст: вежбовната актив-
ност), која ќе се одржи во Република Албанија, во пер-
иодот од 2.6. до 7.6.2013 година, се испраќаат 30 старе-
шини и војници од полкот за специјални операции на 
Армијата на Република Македонија.   

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана 
се на трошок на земјата домаќин, транспортот на при-
падниците на Армијата на Република Македонија е на 
товар на Министерството за одбрана на Република Ма-
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кедонија. Средствата се планирани и обезбедени во бу-
џетот на Министерството за Одбрана за 2013 година, 
од сметката 637, во подпрограма 12 – меѓународни 
активности, на ставка 420 – Патни и дневни расходи – 
износ од 182.900 денари. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.41-2968/1 Заменик на претседателoт 

14 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1582. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 14.5.2013 година, донесе  

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА  ОДЛУКАТА ЗА ОБРАЗУВА-
ЊЕ СОВЕТОДАВЕН КОМИТЕТ НА ПРОЕКТОТ ЗА 
КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Во Одлуката за образување Советодавен комитет на 
Проектот за Катастар и регистрација на недвижности 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
86/2005) во членот 1 во став (2) зборовите: „Државниот 
завод за геодетски работи“ се заменуваат со зборовите: 
„Агенцијата за катастар на недвижности“. 

 
Член 2 

Во членот 3 во став (1) зборовите: „Државниот за-
вод за геодетски работи“ се заменуваат со зборовите: 
„Агенцијата за катастар на недвижности, Заедницата 
на единиците на локалната самоуправа на Република 
Македонија, Народната банка на Република Македони-
ја, Управата за јавни приходи“. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-2972/1 Заменик на претседателот 

14 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1583. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
14.5.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 
престанува користењето на недвижни ствари, евиден-
тирани во Имотен лист бр. 2142, кои се наоѓаат на Ка-
тастарска парцела бр. 839/1, за Катастарска општина Н. 
Село Ш, сопственост на Република Македонија и тоа:  

- објект бр. 1 со вкупна површина од 108 м
2
;  

- објект бр. 3 со вкупна површина од 48 м
2
; 

- објект бр. 4 со вкупна површина од 182 м
2
; 

- објект бр. 5 со вкупна површина од 182 м
2
; 

- објект бр. 6 со вкупна површина од 461 м
2
; 

- објект бр. 7 со вкупна површина од 25 м
2
 и 

- земјиште со вкупна површина од 45 561м
2
. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-3056/1 Заменик на претседателoт 

14 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1584. 
Врз основа на член 15 став  (5) и член 71 став  (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен  весник на 
Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12 и 
25/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та,  одржана на 14.5.2013 година  донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛ-
ГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОП-
СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО 
ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ЕМК ДООЕЛ МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ  

 
Член 1 

 Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице Друштво за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје (ЕМБС:6311792), со се-
диште во Скопје, бул.„Јане Сандански“ бр.113/12, оп-
штина Аеродром, за градежното земјиште  во вкупна 
површина од 783 м2, кое претставува: 

- КП бр. 1303/4 КО Костур со површина од 783 м2 
евидентирано во Имотен лист број 84 КО Костур. 

    
Член 2 

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

 
Бр. 41-3221/1 Заменик на претседателот 

14 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1585. 
Врз основа на член 15 став ( 5 ) и член 71 став  ( 2 )  

од Законот за градежно земјиште („Службен  весник на 
Република Македонија" бр.17/2011, 53/2011, 144/2012 и 
25/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата,  одржана на 14.05.2013 година,  донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛ-
ГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШ-
ТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА  ЕМК ДООЕЛ МАЛИ  ХИДРОЕЛЕКТРАНИ 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице Друштво за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје (ЕМБС:6311792), со се-
диште во Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр.113/12, оп-
штина Аеродром, за градежното земјиште  во вкупна 
површина од 798 м2,и тоа: 

- КПбр. 1301/3 КО Костур со површина од 344 м2 
евидентирано во Имотен лист број 84 КО Костур.  

- КПбр. 1510/2 КО Костур со површина од 454 м2 
евидентирано во Имотен лист број 87 КО Костур. 

    
Член 2 

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

   
Бр. 41-3222/1 Заменик на претседателот 

14 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1586. 
Врз основа на член 15 став ( 5 ) и член 71 став ( 2 ) 

од Законот за градежно земјиште („Службен весник на 
Република Македонија" бр.17/2011, 53/2011, 144/2012 и 
25/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата,  одржана на 14.05.2013 година,  донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛ-
ГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШ-
ТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА  ЕМК ДООЕЛ МАЛИ  ХИДРОЕЛЕКТРАНИ  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице Друштво за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје (ЕМБС:6311792), со се-

диште во Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр.113/12, оп-
штина Аеродром, за градежното земјиште во вкупна 
површина од 909 м2 и тоа: 

- КПбр. 1301/2 КО Костур со површина од 140 м2 
евидентирана во Имотен лист број 84 КО Костур 

- КПбр. 1508/20 КО Костур со површина од 266 м2 
евидентирана во Имотен лист број 87 КО Костур  

- КПбр. 1508/21 КО Костур со површина од 503 м2 
евидентирана во   Имотен лист број 182 КО Костур. 
    

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

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

  
Бр. 41-3223/1 Заменик на претседателот 

14 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1587. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14.5.2013 година, донесе 

                             
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДРЖАВНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА  СТАНИЦА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТЕЧНИ ГО-
РИВА И ТЕЧЕН ГАС СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ 

КО РЕЧАНЕ, ОПШТИНА ГОСТИВАР 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за одобру-
вање на Државна урбанистичка планска документација 
за станица за снабдување со течни горива и течен гас 
со пропратни објекти КО Речане, oпштина Гостивар.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена ги има следните катастарски инди-
кации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр.41-3243/1 Заменик на претседателoт 

14 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



20 мај 2013  Бр. 74 - Стр. 7 

 
 

1588. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
14.5.2013 година, донесе  

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 

СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за култура му престанува користењето на 
недвижните ствари – земјиште КП бр.12920/4 со повр-

шина од 9 м2 лоцирано на ул. Браќа Миладиновци, 
земјиште КП бр.12936/5 со површина од 42 м2 лоцира-
но на ул.Страшо Пинџур, запишани во Имотен лист бр. 
101943, КО Центар 1, земјиште КП бр.12920/5 со повр-
шина од 5 м2, лоцирано на ул. Браќа Миладиновци и 
земјиште КП бр.12936/7 со површина од 43 м2, лоцира-
но на ул. Страшо Пинџур, запишани во Имотен лист 

бр.101944 КО Центар 1, сопственост на Република Ма-
кедонија. 

   
Член 2 

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

 

Бр.41-3326/1 Претседател на Владата 
14 мај 2013 година на Република Македонија, 

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

1589. 
Врз основа на член 15 став (5) и член 71  став (2)  од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-

публика Македонија “ бр. 17/11, 53/11, 144/12 и 25/13), 
Владата на Република Македонија, на седница одржана 
на 14.5.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД  

ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА  ДРУШ-

ТВОТО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, 

ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ИТАЛИАН МА-

ЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија  
со непосредна спогодба на Друштвото за проектирање, 
градежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МА-
ЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје со 
седиште на ул. „Мајаковски“ бр. 2 Скопје  за градежно-

то земјиште во вкупна површина од 1581 м2  кое прет-
ставува: 

- ГП бр.1.1  во вкупна површина од 539 м2, на КП 
бр.1/7 за КО Шталковица   со површина од  451 м2 еви-
дентирано во Имотен лист бр. 56 и КП  763/2  за КО Зе-
лениград во површина од 88 м2 евидентирано во Имо-
тен лист  бр. 55 за КО Зелениград; 

- ГП бр.1.2 во вкупна површина од 286 м2,на КП 
бр.1/6  за КО Шталковица  со површина од 73 м2 еви-
дентирана во Имотен лист бр. 56 и КП бр.115/2  за КО 
Шталковица во површина од 213м2 евидентирана во 
Имотен лист бр. 56; 

- ГП бр.1.3 во вкупна површина од 111 м2, на 
КП.бр.1/5 за КО Шталковица во површина од 65 м2 
евидентирана во Имотен лист бр. 56 и КП бр.162/2 за   
КО Шталковица  во површина од 36 м2 евидентирана 
во Имотен лист бр. 56; и 

- ГП бр.1.4  во вкупна  површина од 645 м2, на КП 
бр.1/4  за КО Шталковица во површина од 587 м2 еви-
дентирана во Имотен лист бр.56 и КП бр.1699/3 за КО 
Шталковица  во површина од 58 м2 евидентирана во 
Имотен лист бр. 59. 

      
Член 2 

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

 
Бр.41-9784/1-12 Заменик на претседателoт 

14 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1590. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 60/12) и член 42 од Законот 
за рибарство и аквакултура („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11 и 
95/12), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.5.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ НА РИБИТЕ ЗА ОРГА-
НИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 
РЕКРЕАТИВНИ ЗОНИ И РИБОЛОВНИ РЕВИРИ 

 
Член 1 

Концесиите за организирање рекреативен риболов 
на рибите од риболовните води се доделуваат во функ-
ција на овозможување организирање на рекреативен 
риболов на рекреативните зони на акумулациите и ри-
боловните ревири на сливовите на реките за кои се 
предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 
рекреативен риболов се стекнува со доделување на 
концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 
концесијата е забранет за риболов, е потребно да се до-
делат концесии на рибите за организирање рекреативен 
риболов определени со оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели на доделување на концесии на 
рибите се создавање на услови за  организирање рекре-
ативен риболов, односно овозможување на вршење за-
штита и користење на рибите преку планско експлоа-
тирање на одржлив начин. 
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Член 3 
Предмет на концесиите е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на следните рекреативни зони и риболов-

ни ревири: 

 

1. Рекреативни зони  

1.1. Рекреативна зона “акумулација Водоча” – ја оп-

фаќа целата површина на акумулацијата, 

1.2. Рекреативна зона “акумулација Глажња” – ја 

опфаќа целата површина на акумулацијата, 

1.3. Рекреативна зона “акумулација Липково” – ја 

опфаќа целата површина на акумулацијата, делот на 

Липковска река кој се наоѓа меѓу браната Глажња и 

вливот во акумулацијата Липково, како и малата аку-

мулација на овој дел од реката, 

1.4. Рекреативна зона “акумулација Тиквешко Езе-

ро” – ја опфаќа целата површина на акумулацијата, 

1.5.  Рекреативна зона “акумулација Црничани – Езе-

ро” – ја опфаќа целата површина на акумулацијата и 

1.6. Рекреативна зона “Рекреативно езеро Треска” – 

ја опфаќа целата површина на акумулацијата. 

 

2. Риболовни ревири  

Слив на Река Вардар-горно течение 

2.1. Риболовен ревир “Вардар 3”– ги опфаќа водите 

на реката Вардар и тоа од вливот на Улеверичка Река 

до вливот на реката Бистрица вклучително и притоки-

те: Пена, Лешочка Река и Бистрица, како и сите мали и 

микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се 

утврдени во риболовната основа и 

2.2. Риболовен ревир “Вардар 4” – ги опфаќа водите 

на реката Вардар и тоа од вливот на река Бистрица до 

дрвениот мост во близина на с. Радуша со притоките: 

Босилечка, Габровчица, Љуботенска Река и Горанечка 

Река, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓа-

ат во овој ревир, а се утврдени во риболовната основа. 

 

Слив на Река Вардар-средно течение 

2.3. Риболовен ревир “Вардар 5”- ги опфаќа водите 

на реката Вардар од дрвениот мост над с. Радуша до 

влив на река Треска, како и сите мали и микроакумула-

ции кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во ри-

боловната основа, 

2.4. Риболовен ревир “Тополка” – го опфаќа целото 

течение на реката Тополка со притоките, од изворот до 

вливот во река Вардар, како и сите мели и микроакуму-

лации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во 

риболовната основа и 

2.5. Риболовен ревир “Бабуна 1”- го  опфаќа тече-

нието на реката Бабуна со притоките од изворот до 

вливот на реката Изворчица, вклучувајќи ја и неа. 

 

Слив на Река Вардар-долно течение 

2.6. Риболовен ревир “Река Луда Мара – Богданци”-  

го опфаќа целото течение на реката реката Луда Мара 

и нејзините притоки, како и сите мали и микроакуму-

лации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во 

риболовната основа. 

Слив на Река Треска 
2.7. Риболовен ревир “Треска 2” – опфаќа дел од 

Треска од мостот на патот кој води од Кичево до с. 
Пласница (мостот е граница) до вливот во акумулаци-
јата Козјак – до вливот на Беличка Река (Велешница) 
со сите притоки на реката Треска во тој дел, како и си-
те мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ре-
вир, а се утврдени во риболовната основа и 

 
Слив на Река Пчиња 
2.8. Риболовен ревир “Крива Река 1” – го  опфаќа 

течението на Крива Река од изворишниот дел до мо-
стот кај село Туларево со сите притоки во целото свое 
течение кои се вливаат над „Коњушкиот мост” , како и 
сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој 
ревир, а се утврдени во риболовната основа. 

 
Слив на Црна Река 
2.9. Риболовен ревир “Црна Река 5”– опфаќа дел од 

Црна Река од браната на акумулација “Тиквеш” до 
влив во Вардар, вклучително и сите притоки на Црна 
Река и нивните притоки на овој дел, како и сите мали и 
микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се 
утврдени во риболовната основа. 

 
Слив на Река Брегалница 
2.10. Риболовен ревир “Брегалница 2” – опфаќа 

дел од течението на реката Брегалница од с. Разловци 
до влив во акумулацијата “Калиманци” вклучувајќи ги 
сите притоки од текот на Брегалница во овој дел, како 
и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој 
ревир, а се утврдени во риболовната основа и 

2.11. Риболовен ревир “Брегалница 3” – опфаќа дел 
од течението на реката Брегалница од браната на аку-
мулацијата “Калиманци” до с. Истибања, вклучувајќи 
ги сите притоки од текот на Брегалница во овој дел, ка-
ко и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во 
овој ревир, а се утврдени во риболовната основа. 

 
Слив на Река Црн Дрим 
2.12. Риболовен Ревир Река Радика – Го опфаќа те-

чението на реката Радика од вливот на Гарска река во 
Радика (местото наречено “Бошков Мост”) низводно 
до вливот на Радика во акумулацијата Шпиље, 500 ме-
три низводно од мостот за с. Долно Косоврасти. 

 
Слив на Река Струмица 
2.13. Риболовен ревир “Струмица 1” – опфаќа дел 

од течението на реката Струмица од изворишниот ре-
гион до вливот на реката Турија вклучително и реката 
Турија и сите притоки во тој дел од текот, како и делот 
на реката Водочица од браната на акумулацијата Водо-
ча до вливот во реката Струмица, како и сите мали и 
микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се 
утврдени во риболовната основа вклучувајќи ги и ре-
креативните зони “Маркова Брана” и “Дрвошка”. 

  
Слив на Преспанско Езеро 
2.14. Риболовен ревир “Слив на Преспанско Езеро” 

го опфаќа течението на река Исток, Голема Река (или 
Стара Река), Преторска Река, Кранска Река, Брајчинска 
Река како и сите притоки кои се вливаат во Преспан-
ското Езеро и во горе наведените водотеци, како и сите 
мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, 
а се утврдени во риболовната основа. 
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Член 4 
Постапката за доделување на концесиите на рибите 

за организирање на рекреативен риболов ќе биде спро-

ведена во рок од 150 дена од денот на формирање на 

Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 10 дена од влегувањето во сила на 

оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот кои се доставуваат до Влада-

та на Република Македонија на предлог на министерот 

за земјоделство, шумарство и водостопанство на одо-

брување. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесии за организирање рекреативен ри-

болов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет 

дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за 

рибарство и аквакултура. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.41-9883/1-12 Заменик на претседателoт 

14 мај 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1591. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 60/12) и член 26 од Законот 

за рибарство и аквакултура („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11 и 

95/12), Владата на Република Македонија, на седница-

та одржана на 14.5.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВР-

ШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ  НА РИБОЛОВНО  

ПОДРАЧЈЕ 

 

Член 1 

Концесиите за вршење стопански риболов на рибо-

ловните води се доделуваат во функција на овозможу-

вање на комерцијален лов на риба на риболовните по-

драчја на природните езера и риболовните зони на аку-

мулациите. 

Со оглед на фактот што правото за вршење стопан-
ски риболов се стекнува со доделување на концесија и 
фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата 
е забранет за риболов, е потребно да се додели конце-
сија на рибите за вршење стопански риболов на рибо-
ловната зона определена со оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели на доделување на концесија на 
рибите се создавање на услови за вршење стопански 
риболов, односно овозможување на нивно користење 
преку планско експлоатирање на одржлив начин и вр-
шење заштита на рибите. 

 
Член 3 

Предмет на концесијата е доделување на рибите за 
вршење стопански риболов за период од шест години 
на риболовно подрачје на Преспанско Езеро. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесијата на рибите 
за вршење стопански риболов  на риболовно подрачје 
на Преспанско Езеро ќе биде спроведена во рок од 150 
дена од денот на формирање на Комисијата за спрове-
дување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесијата на рибите за вршење стопански риболов, 
Владата на Република Македонија на предлог на мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
формира Комисија за спроведување на постапката во 
рок од 10 дена од влегувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот кои се доставуваат до Влада-
та на Република Македонија на предлог на министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство на одо-
брување. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување концесии за организирање рекреативен ри-
болов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет 
дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за 
рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 
Член 6 

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

 
Бр.41-9884/1-12 Заменик на претседателoт 

14 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1592. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 60/12) и член 26 од Законот 
за рибарство и аквакултура („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11 и 
95/12), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.5.2013 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВР-

ШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ  НА РИБОЛОВНА  

ЗОНА 

 

Член 1 

Концесиите за вршење стопански риболов на рибо-

ловните води се доделуваат во функција на овозможу-

вање на комерцијален лов на риба на риболовните по-

драчја на природните езера и риболовните зони на аку-

мулациите. 

Со оглед на фактот што правото за вршење стопан-

ски риболов се стекнува со доделување на концесија и 

фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата 

е забранет за риболов, е потребно да се додели конце-

сија на рибите за вршење стопански риболов на рибо-

ловната зона определена со оваа одлука. 

 

Член 2 

Како основни цели на доделување на концесија на 

рибите се создавање на услови за вршење стопански 

риболов, односно овозможување на нивно користење 

преку планско експлоатирање на одржлив начин и вр-

шење заштита на рибите. 

 

Член 3 

Предмет на концесијата е доделување на рибите за 

вршење стопански риболов за период од шест години на 

риболовната зона на акумулацијата Тиквешко Езеро. 

 

Член 4 

Постапката за доделување на концесијата на рибите 

за вршење стопански риболов  на риболовната зона на 

акумулацијата Тиквешко Езеро ќе биде спроведена во 

рок од 150 дена од денот на формирање на Комисијата 

за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесијата на рибите за вршење стопански риболов, 

Владата на Република Македонија на предлог на мини-

стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 

формира Комисија за спроведување на постапката во 

рок од 10 дена од влегувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот кои се доставуваат до Влада-

та на Република Македонија на предлог на министерот 

за земјоделство, шумарство и водостопанство на одо-

брување. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесии за организирање рекреативен ри-

болов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет 

дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за 

рибарство и аквакултура. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.41-9884/2-12 Заменик на претседателoт 

14 мај 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1593. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011) и член 25 став 3 од За-

конот за изменување и дополнување на Законот за зем-

јоделско земјиште („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.95/2012), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе 

                                                                           

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕ-

ЛЕФОНИЈА „БУЧИН“ KO ПРЕСИЛ МИЛОШЕВО,  

ОПШТИНА КРУШЕВО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за донесу-

вање на локална урбанистичка планска документација  

за изградба на базна станица за мобилна телефонија 

„Бучин“ КО Пресил Милошево, општина Крушево. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена согласно Геодетскиот елаборат за 

геодетски работи за посебни намени за нумерички по-

датоци бр.03/1422-11 од 20.6.2011 година, изработен од 

ГЕО ПРИМ ИНЖЕНЕРИНГ и ги има следните ката-

старски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-10169/1-12 Заменик на претседателoт 

14 мај 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



20 мај 2013  Бр. 74 - Стр. 11 

 
 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 8/2005, 150/2007 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство му 
престанува користењето на движните ствари со следните карактеристики:  

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на времено користење за период од 10 години, без на-

домест на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, од денот на влегувањето во сила на оваа 
Одлука. 

 
Член 3 

Министерот за земјоделство. шумарство и водостопанство склучува договор со директорот на Агенцијата 
за поттикнување на развојот на земјоделството со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 на оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
 Бр.41-10174/1-12                                                       Заменик на претседателoт 
14 мај 2013 година                                                        на Владата на Република 
         Скопје                                                    Македонија, 

                                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

1594. 
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1595. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007, 18/2011, 148/2011) и член 25 став 3 од Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.95/2012), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе 

                                        
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ПОВЕЌЕ-
НАМЕНСКИ  КОМПЛЕКС  ВО КО ДОБРОШАНЕ,  

ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за одобру-
вање на урбанистички план вон населено место за по-
веќенаменски комплекс  во  КО  Доброшане, општина 
Куманово. 

 
Член 2 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр.41-10175/1-12 Заменик на претседателoт 

14 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1596. 
Врз основа на члeн 49 од Законот за земјоделското 

земјиште („Службен весник на Република Македонија” 
бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011) и член 25 став 3 oд За-
конот за изменување и дополнување на Законот за зем-
јоделско земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 95/2012), Владата на Република  Македо-
нија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕ-
НА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН 
НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА „СПОРТСКО-
РЕКРЕАТИВЕН КОМПЛЕКС” КО БОГДАНЦИ ВОН  

Г.Р., ОПШТИНА БОГДАНЦИ 
 

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

мена на земјоделско  во градежно земјиште за израбо-
тка на Урбанистички план вон населено место за из-
градба „Спортско-рекреативен комплекс” КО Богданци 
вон. г.р., општина Богданци.  

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, е со следните катастарски индика-
ции:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр.41-10176/1-12 Заменик на претседателoт 

14 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1597. 
Врз основа на член 15 од Законот за хидрометеоро-

лошка дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.103/2008 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 годи-
на, донесе         

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБО-
ТИ ОД ОБЛАСТА НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА-

ТА ДЕЈНОСТ ВО 2013 ГОДИНА 
 

I 
1. Во  Програмата за работа од областа на хидроме-

теоролошката дејност за  2013  година („Службен вес-
ник  на Република Македонија” бр.4/2013) во делот  I 
во воведната реченица износот: „96.522.000,00” се за-
менува со износот:„104.922.000,00“. 

Во табелата, во точката 1 износот „84.982.000,00” 
се заменува со износот „85.322.000,00”.  

Во точката 2 износот „5.238.000,00”  се заменува со 
износот „8.518.000,00”.  

Во точката 3 износот „3.397.000,00”  се заменува со 
износот „ 8.297.000,00”.  

Во точката 4 износот „2.850.000,00”  се заменува со 
износот „ 2.730.000,00”.  

Во колоната вкупни средства износот 
„96.522.000,00” се заменува со износот 
„104.922.000,00”. 

2. Во делот II во воведната реченица изно-
сот:„84.982.000,00” се заменува со износот:„ 
85.322.000,00”. 

Во табелата, во точката 1 износот „84.982.000,00” 
се заменува со износот „85.322.000,00”.  

3. Во делот III во воведната реченица износот: 
„5.238.000,00” се заменува со износот: „ 8.518.000,00“. 

Во табелата,  во точката 1 износот „2.285.000,00” се 
заменува со износот „3.765.000,00”.  

Во точката 3 износот „100.000,00”  се заменува со 
износот „1.000.000,00”.  

Во точката 4 износот „1.300.000,00” се заменува со 
износот „1.900.000,00”.  

Во точката 5 износот „500.000,00”  се заменува со 
износот „800.000,00”. 

4. Во делот IV во воведната реченица износот: 
„3.397.000,00” се заменува со износот: „ 8.297.000,00”. 

Табелата  се менува и гласи:  
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5. Во делот V во воведната реченица износот: 

„2.850.000,00” се заменува со износот: „ 2.730.000,00“. 
Во табелата,  во точката 1 износот „520.000,00” се 

заменува со износот „300.000,00”.  
Во точката 2 износот „220.000,00” се заменува со 

износот „440.000,00”.  
Во точката 3 износот „610.000,00” се заменува со 

износот „490.000,00”.  
 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник  на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.41-2438/1 Заменик на претседателoт 

14 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1598. 
Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-

јалнатa заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 
36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 166/13,) и член 6 од Пра-
вилникот за формата, содржината и начинот на воде-
ње на регистар на здруженија на граѓани од областа 
на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 
10/2005), министерот за труд и социјална политика, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ 
ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ 

ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
 
1. Барањето на Здружение за советување, лекување, 

реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од 
психоактивни супстанции „ИЗБОР“ од Струмица,  СЕ 
УВАЖУВА. 

2. Здружение за советување, лекување, реинтегра-
ција и ресоцијализација на лица зависни од психоак-
тивни супстанции „ИЗБОР“ со седиште во Струмица 
на ул. „Херој Карпош“ бр.16 се впишува во Регистарот 
на здруженија на граѓани од областа на социјалната 
заштита, што се води при Министерството за труд и со-
цијална политика. 

3. Конечното решение за впишување се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

4. Впишувањето на Здружение за советување, леку-
вање, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни 
од психоактивни супстанции „ИЗБОР“ со седиште во 
Струмица на ул. „Херој Карпош“ бр. 16  ќе се изврши 
најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решение-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
До Министерството за труд и социјална политика, 

Здружение за советување, лекување, реинтеграција и 
ресоцијализација на лица зависни од психоактивни 
супстанции „ИЗБОР“  со седиште во Скопје на бул. Ко-
чо Рацин бр.19 на ден 10.3.2010 година поднесе барање 
бр. 10-2105/1 за впишување во Регистарот на здруже-
нија на граѓани од областа на социјалната заштита. По 
доставувањето на законски предвидената документаци-
ја, Комисијата констатира дека Здружението ги има 
доставено следниве документи: Решение за упис на 
промена од Централен регистар на Република Македо-
нија бр.30820110004669, Статут во кој се наведени це-
лите на Здружението, Програма за работа на здружени-
ето за тековната година, Документ за економскиот и 
финансискиот бонитет – скратен финансиски извештај 
од годишната сметка за  претходната година, Уверение 
за платени даноци од Управата за јавни приходи, Ин-
формација за кадровска и просторна структура, реали-
зирани активности и проекти на Здружение за совету-
вање, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на 
лица зависни од психоактивни супстанции „ИЗБОР“ од 
Струмица. 

Комисијата изврши увид заради утврдување на ис-
полнување на пропишаните услови и изготви мислење 
дека Здружение за советување, лекување, реинтеграци-
ја и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни 
супстанции „ИЗБОР“ од Струмица ги исполнува усло-
вите пропишани во одредбите на членовите 152,153 и 
154 од Законот за социјална заштита. 

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-
јална заштита и изготвеното позитивно мислење на Ко-
мисијата за соработка со Здруженија на граѓани, ми-
нистерот за труд и социјална политика донесе решение 
како во диспозитивот. 

 
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова 

решение може да се изјави жалба преку првостепениот 
орган до Комисијата на Владата за решавање во управ-
на постапка во втор степен од областа на трудот, соци-
јалната политика и здравството во рок од 15 (петнае-
сет) дена од денот на приемот на решението. 

 
Бр. 10 - 2105/5-20  

12 април 2013 година Министер, 
Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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1599. 
Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 
36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 166/13) и член 6 од Пра-
вилникот за формата, содржината и начинот на воде-
ње на регистар на здруженија на граѓани од областа 
на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 
10/2005), министерот за труд и социјална политика, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃА-
НИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃА-

НИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
 
1. Барањето на Центар за психологија, психотера-

пија, советување и едукација „СОВРШЕН КРУГ“од 
Скопје, СЕ УВАЖУВА. 

2. Центар за психологија, психотерапија, советува-
ње и едукација „СОВРШЕН КРУГ“ со седиште во 
Скопје на ул.„Иван Цанкар“ бр.25А се впишува во Ре-
гистарот на здруженија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита, што се води при Министерството за 
труд и социјална политика. 

3. Конечното решение за впишување се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

4. Впишувањето на Центар за психологија, психоте-
рапија, советување и едукација „СОВРШЕН КРУГ“ со 
седиште во Скопје на ул. „Иван Цанкар“ бр. 25А  ќе се 
изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на 
Решението во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
До Министерството за труд и социјална политика, 

Центар за психологија, психотерапија, советување и 
едукација „СОВРШЕН КРУГ“ со седиште во Скопје на 
ул. „Иван Цанкар“ бр. 25А на ден 3.4.2011 година под-
несе барање бр. 10-2415/1 за впишување во Регистарот 
на здруженија на граѓани од областа на социјалната 
заштита. По доставувањето на законски предвидената 
документација, Комисијата констатира дека Здружени-
ето ги има доставено следниве документи: Решение за 
упис на промена од Централен регистар на Република 
Македонија бр. 30120110038055, Статут во кој се наве-
дени целите на Здружението, Програма за работа на 
здружението за тековната година, Документ за економ-
скиот и финансискиот бонитет – скратен финансиски 
извештај од годишната сметка за  претходната година, 
Уверение за платени даноци од Управата за јавни при-
ходи, Информација за кадровска и просторна структу-
ра, реализирани активности и проекти на Центар за 
психологија, психотерапија, советување и едукација 
„СОВРШЕН КРУГ“ од Скопје. 

Комисијата изврши увид заради утврдување на ис-
полнување на пропишаните услови и изготви мислење 
дека Центар за психологија, психотерапија, советување 
и едукација „СОВРШЕН КРУГ“ од Скопје ги исполну-
ва условите пропишани во одредбите на членовите 152, 
153 и 154 од Законот за социјална заштита. 

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-
јална заштита и изготвеното позитивно мислење на Ко-
мисијата за соработка со Здруженија на граѓани, ми-
нистерот за труд и социјална политика донесе решение 
како во диспозитивот. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова 

решение може да се изјави жалба преку првостепениот 

орган до Комисијата на Владата за решавање во управ-

на постапка во втор степен од областа на трудот, соци-

јалната политика и здравството во рок од 15 (петнае-

сет) дена од денот на приемот на решението. 

 

Бр. 10 - 2415/3  

12 април 2013 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 

__________ 

1600. 

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-

јалнатa заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 

36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 166/13) и член 6 од Пра-

вилникот за формата, содржината и начинот на воде-

ње на регистар на здруженија на граѓани од областа 

на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ 

бр.10/2005), министерот за труд и социјална полити-

ка, донесе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃА-

НИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃА-

НИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

 

1. Барањето на Организација на жени  „РАДИКА“ 

од Скопје, СЕ УВАЖУВА. 

2. Организација на жени  „РАДИКА“ со седиште во 

Скопје на ул.„Васил Ѓоргов“ бр.39 се впишува во Ре-

гистарот на здруженија на граѓани од областа на соци-

јалната заштита, што се води при Министерството за 

труд и социјална политика. 

3. Конечното решение за впишување се објавува во 

„Службен весник на Република Македонија“. 

4. Впишувањето на Организација на жени „РАДИ-

КА“ со седиште во Скопје на ул. „Васил Ѓоргов“ бр.39 

ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавува-

њето на Решението во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

О б р а з л о ж е н и е 

 

До Министерството за труд и социјална политика, 

Организација на жени „РАДИКА“ со седиште во Скоп-

је на ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 39  на ден 7.12.2012 година 

поднесе барање бр. 10-5994/7-09 за впишување во Ре-

гистарот на здруженија на граѓани од областа на соци-

јалната заштита. По доставувањето на законски пред-

видената документација, Комисијата констатира дека 

Здружението ги има доставено следниве документи: 

Решение за упис на промена од Централен регистар на 

Република Македонија бр. 30120110039014, Статут во 

кој се наведени целите на Здружението, Програма за 

работа на здружението за тековната година, Документ 

за економскиот и финансискиот бонитет – скратен фи-

нансиски извештај од годишната сметка за  претходна-

та година, Уверение за платени даноци од Управата за 

јавни приходи, Информација за кадровска и просторна 

структура, реализирани активности и проекти на Орга-

низација на жени  „РАДИКА“  од Скопје. 
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Комисијата изврши увид заради утврдување на ис-

полнување на пропишаните услови и изготви мислење 

дека Организација на жени „РАДИКА“од Скопје ги ис-

полнува условите пропишани во одредбите на членови-

те 152, 153 и 154 од Законот за социјална заштита. 

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-

јална заштита и изготвеното позитивно мислење на Ко-

мисијата за соработка со Здруженија на граѓани, ми-

нистерот за труд и социјална политика донесе решение 

како во диспозитивот. 

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова 

решение може да се изјави жалба преку првостепениот 

орган до Комисијата на Владата за решавање во управ-

на постапка во втор степен од областа на трудот, соци-

јалната политика и здравството во рок од 15 (петнае-

сет) дена од денот на приемот на решението. 

 

Бр. 10 - 5994/9-09  

12 април 2013 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 

__________ 

1601. 

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-

јалнатa заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 

36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 166/13) и член 6 од Пра-

вилникот за формата, содржината и начинот на воде-

ње на регистар на здруженија на граѓани од областа 

на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ 

бр.10/2005), министерот за труд и социјална полити-

ка, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ 

ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ 

ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

 

1. Барањето на Здружение на граѓани за поддршка 

на лица со посебни потреби „СОЛЕМ“ од Скопје,  СЕ 

УВАЖУВА. 
2. Здружение на граѓани за поддршка на лица со по-

себни потреби „СОЛЕМ“ со седиште во Скопје на бул. 
Јане Сандански бр.116/3-16 се впишува во Регистарот 
на здруженија на граѓани од областа на социјалната 

заштита, што се води при Министерството за труд и со-
цијална политика. 

3. Конечното решение за впишување се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

4. Впишувањето на Здружение на граѓани за под-
дршка на лица со посебни потреби „СОЛЕМ“ со се-
диште во Скопје на бул. Јане Сандански бр.16/3-16  ќе 

се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето 
на Решението во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

До Министерството за труд и социјална политика, 

Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни 

потреби „СОЛЕМ“ со седиште во Скопје на бул. Јане 

Сандански бр.116/3-16 на ден 06.07.2012 година подне-

се барање бр. 10-4557/1 за впишување во Регистарот на 

здруженија на граѓани од областа на социјалната заш-

тита. По доставувањето на законски предвидената до-

кументација, Комисијата констатира дека Здружението 

ги има доставено следниве документи: Решение за 

упис на промена од Централен регистар на Република 

Македонија бр. 30120080006889, Статут во кој се наве-

дени целите на Здружението, Програма за работа на 

здружението за тековната година, Документ за економ-

скиот и финансискиот бонитет – скратен финансиски 

извештај од годишната сметка за  претходната година, 

Уверение за платени даноци од Управата за јавни при-

ходи, Информација за кадровска и просторна структу-

ра, реализирани активности и проекти на Здружение на 

граѓани за поддршка на лица со посебни потреби „СО-

ЛЕМ“ од Скопје. 

Комисијата изврши увид заради утврдување на ис-

полнување на пропишаните услови и изготви мислење 

дека Здружение на граѓани за поддршка на лица со по-

себни потреби „СОЛЕМ“ од Скопје ги исполнува усло-

вите пропишани во одредбите на членовите 152, 153 и 

154 од Законот за социјална заштита. 

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-

јална заштита и изготвеното позитивно мислење на Ко-

мисијата за соработка со Здруженија на граѓани, ми-

нистерот за труд и социјална политика донесе решение 

како во диспозитивот. 

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова 

решение може да се изјави жалба преку првостепениот 

орган до Комисијата на Владата за решавање во управ-

на постапка во втор степен од областа на трудот, соци-

јалната политика и здравството во рок од 15 (петнае-

сет) дена од денот на приемот на решението. 

 

Бр. 10 - 4557/5-12  

12 април 2013 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 

__________ 

1602. 

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 

36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 166/13) и член 6 од Пра-

вилникот за формата, содржината и начинот на воде-

ње на регистар на здруженија на граѓани од областа 

на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ 

бр.10/2005), министерот за труд и социјална полити-

ка, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃА-

НИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃА-

НИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

 

1. Барањето на Центар за неформално образование 

„ТРИАГОЛНИК“ од Скопје, СЕ УВАЖУВА. 

2. Центар за неформално образование „ТРИАГОЛ-

НИК“ со седиште во Скопје на ул.„Фјодор Достоевски“ 

бр.2 се впишува во Регистарот на здруженија на граѓа-

ни од областа на социјалната заштита, што се води при 

Министерството за труд и социјална политика. 



 Стр. 16 - Бр. 74                                                                                            20 мај 2013 
 

3. Конечното решение за впишување се објавува во 

„Службен весник на Република Македонија“. 

4. Впишувањето на Центар за неформално образо-

вание „ТРИАГОЛНИК“ со седиште во Скопје на ул. 

„Фјодор Достоевски“ бр. 2 ќе се изврши најдоцна пет 

дена од денот на објавувањето на Решението во „Служ-

бен весник на Република Македонија“. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

До Министерството за труд и социјална политика, 

Центар за неформално образование „ТРИАГОЛНИК“ 

со седиште во Скопје на ул. „Фјодор Достоевски“ бр. 2  

на ден 13.9.2012 година поднесе барање бр. 10-5826/1 

за впишување во Регистарот на здруженија на граѓани 

од областа на социјалната заштита. По доставувањето 

на законски предвидената документација, Комисијата 

констатира дека Здружението ги има доставено сле-

дниве документи: Решение за упис на промена од Цен-

трален регистар на Република Македонија бр. 

3012008003719, Статут во кој се наведени целите на 

Здружението, Програма за работа на здружението за 

2013 година, Документ за економскиот и финансискиот 

бонитет – скратен финансиски извештај од годишната 

сметка за  2011 година, Уверение за платени даноци од 

Управата за јавни приходи, Информација за кадровска 

и просторна структура, реализирани активности и про-

екти на Центар за неформално образование „ТРИА-

ГОЛНИК“  од Скопје. 
Комисијата изврши увид заради утврдување на ис-

полнување на пропишаните услови и изготви мислење 
дека Центар за неформално образование „ТРИАГОЛ-
НИК“ од Скопје ги исполнува условите пропишани во 
одредбите на членовите 152, 153 и 154 од Законот за 
социјална заштита. 

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-

јална заштита и изготвеното позитивно мислење на Ко-
мисијата за соработка со Здруженија на граѓани, ми-
нистерот за труд и социјална политика донесе решение 
како во диспозитивот. 

 
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова 

решение може да се изјави жалба преку првостепениот 

орган до Комисијата на Владата за решавање во управ-
на постапка во втор степен од областа на трудот, соци-
јалната политика и здравството во рок од 15 (петнае-
сет) дена од денот на приемот на решението. 

 

Бр. 10 - 5826/5-12  

12 април 2013 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 

__________ 

1603. 

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-

јалнатa заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 

36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 166/13) и член 6 од Пра-

вилникот за формата, содржината и начинот на воде-

ње на регистар на здруженија на граѓани од областа 

на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ 

бр.10/2005), министерот за труд и социјална полити-

ка, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ 

ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ 

ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

 

1. Барањето на Центар за ромска заедница „ДРОМ“ 

од Куманово,  СЕ УВАЖУВА. 

2. Центар за ромска заедница „ДРОМ“ со седиште 

во Куманово на ул.„Лок Серава“/3Г.106-ОБ.5 ПР.7А се 

впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од об-

ласта на социјалната заштита, што се води при Минис-

терството за труд и социјална политика. 

3. Конечното решение за впишување се објавува во 

"Службен весник на Република Македонија". 

4. Впишувањето на Центар за ромска заедница 

„ДРОМ“ со седиште во Куманово на ул. „Лок Сера-

ва“/3Г.106-ОБ.5 ПР.7А ќе се изврши најдоцна пет дена 

од денот на објавувањето на Решението во „Службен 

весник на Република Македонија“. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

До Министерството за труд и социјална политика, 

Центар за ромска заедница „ДРОМ“ со седиште во 

Скопје на ул „Лок Серава“/3Г.106-ОБ.5 ПР.7А. на ден 

8.10.2012 година поднесе барање бр. 10-6444/1 за впи-

шување во Регистарот на здруженија на граѓани од об-

ласта на социјалната заштита. По доставувањето на за-

конски предвидената документација, Комисијата кон-

статира дека Здружението ги има доставено следниве 

документи: Решение за упис на промена од Централен 

регистар на Република Македонија бр. 30120110003349 

Статут во кој се наведени целите на Здружението, 

Програма за работа на здружението за тековната годи-

на, Документ за економскиот и финансискиот бонитет 

– скратен финансиски извештај од годишната сметка за  

претходната година, Уверение за платени даноци од 

Управата за јавни приходи, Информација за кадровска 

и просторна структура, реализирани активности и про-

екти на Центар за ромска заедница „ДРОМ“  од Скопје. 

Комисијата изврши увид заради утврдување на ис-

полнување на пропишаните услови и изготви мислење 

дека Центар за ромска заедница „ДРОМ“  од Скопје ги 

исполнува условите пропишани во одредбите на члено-

вите 152, 153 и 154 од Законот за социјална заштита. 

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-

јална заштита и изготвеното позитивно мислење на Ко-

мисијата за соработка со Здруженија на граѓани, ми-

нистерот за труд и социјална политика донесе решение 

како во диспозитивот. 

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова 

решение може да се изјави жалба преку првостепениот 

орган до Комисијата на Владата за решавање во управ-

на постапка во втор степен од областа на трудот, соци-

јалната политика и здравството во рок од 15 (петнае-

сет) дена од денот на приемот на решението. 

 

Бр. 10 - 6444/5-12  

12 април 2013 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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1604. 
Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-

јалнатa заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 
36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 166/13) и член 6 од Пра-
вилникот за формата, содржината и начинот на воде-
ње на регистар на здруженија на граѓани од областа 
на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ 
бр.10/2005), министерот за труд и социјална полити-
ка, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ 

ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ 

ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
 
1. Барањето на „Црвен крст на Република Македо-

нија“ од Скопје,  СЕ УВАЖУВА. 
2. „Црвен крст на Република Македонија“ со се-

диште во Скопје на бул. Кочо Рацин бр.13 се впишува 
во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на 
социјалната заштита, што се води при Министерството 
за труд и социјална политика. 

3. Конечното решение за впишување се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

4. Впишувањето на „Црвен крст на Република Ма-
кедонија“ со седиште во Скопје на бул. Кочо Рацин 
бр.13 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на обја-
вувањето на Решението во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

До Министерството за труд и социјална политика, 
„Црвен крст на Република Македонија“ со седиште во 
Скопје на бул. Кочо Рацин бр.13 на ден 28.10.2010 го-
дина поднесе барање бр. 10-7472/1 за впишување во 
Регистарот на здруженија на граѓани од областа на со-
цијалната заштита. По доставувањето на законски 
предвидената документација, Комисијата констатира 
дека Здружението ги има доставено следниве докумен-
ти: Решение за упис на промена од Централен регистар 
на Република Македонија бр.30120070017082 Статут 
во кој се наведени целите на Здружението, Програма за 
работа на здружението за тековната година, Документ 
за економскиот и финансискиот бонитет – скратен фи-
нансиски извештај од годишната сметка за  претходна-
та година, Уверение за платени даноци од Управата за 
јавни приходи, Информација за кадровска и просторна 
структура, реализирани активности и проекти на 
„Црвен крст на Република Македонија“ од Скопје. 

Комисијата изврши увид заради утврдување на ис-
полнување на пропишаните услови и изготви мислење 
дека „Црвен крст на Република Македонија“ од Скопје 
ги исполнува условите пропишани во одредбите на 
членовите 152, 153 и 154 од Законот за социјална заш-
тита. 

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-
јална заштита и изготвеното позитивно мислење на Ко-
мисијата за соработка со Здруженија на граѓани, ми-
нистерот за труд и социјална политика донесе решение 
како во диспозитивот. 

 
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова 

решение може да се изјави жалба преку првостепениот 
орган до Комисијата на Владата за решавање во управ-
на постапка во втор степен од областа на трудот, соци-
јалната политика и здравството во рок од 15 (петнае-
сет) дена од денот на приемот на решението. 

 
Бр. 10 - 7472/8-10  

12 април 2013 година Министер, 
Скопје Спиро Ристовски, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1605. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 
13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-
УП1-16 од 16.4.2013 година, на седницата одржана на 
ден 8.5.2013 година, го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Владимир Спасовски од Скопје, издадена со Решение 
бр. 07-2743/3 од 16.7.2008  година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Владимир Спасовски се дава за период од пет години 
од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Владимир 
Спасовски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
Бр. 08-УП1-16 Комисија за хартии од вредност 

8 мај 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1606. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 
13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-
УП1-17 од 16.4.2013 година, на седницата одржана на 
ден 8.5.2013 година, го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Филип Петрушевски од Скопје, издадена со Решение 
бр. 07-2679/3  од 16.7.2008  година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Филип Петрушевски се дава за период од пет години 
од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Филип Пе-
трушевски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
Бр. 08-УП1-17 Комисија за хартии од вредност 

8 мај 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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1607. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 
13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-
УП1-18 од 16.4.2013 година, на седницата одржана на 
ден 8.5.2013 година, го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Драган Илкоски од Скопје, издадена со Решение бр. 
07-2680/13  од 16.7.2008  година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Драган Илкоски се дава за период од пет години од де-
нот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Драган Ил-
коски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

  
Бр. 08-УП1-18 Комисија за хартии од вредност 

8 мај 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1608. 
Врз основа на член 88 став 1 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 
13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на ден 
8.5.2013 година, донесе  

        
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Одлука бр. 02-491/1 од 

5.4.2013 година за измени и дополнувања на Правилата 
за однесување и дисциплина на Македонска берза АД 
Скопје. 

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, во 
рок од 15 дена да изготви и да достави до Комисијата 
за хартии од вредност на Република Македонија, пре-
чистен текст на Правилата за однесување и дисциплина 
на Македонска берза АД Скопје. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
Бр. 08-710/2 Комисија за хартии од вредност 

8 мај 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1609. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен  весник РМ“ бр.150/07), објавува  

О Г Л А С 
ЗА ИЗБОР НА 

 
1. Еден јавен обвинител во Вишото јавно обвини-

телство Битола. 
2.Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Свети Николе. 
3. Еден јавен обвинител во Основното јавно обви-

нителство за гонење на организиран криминал и коруп-
ција Скопје. 

4. Три јавни обвинители во Основното јавно обви-
нителство Скопје. 

5. Еден јавен обвинител во Основното јавно обви-
нителство Штип. 

 
I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Ви-

шото јавно обвинителство освен условите предвидени 
во член 44 и член 45 од Законот за јавно обвинителство 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 150/07) и Законот за измени и 
дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. 
весник на РМ“ бр 111/08), потребно е  како посебен  
услов  да имаат  работно искуство од најмалку  пет го-
дини со потврдени резултати на правни работи, по по-
ложен правосуден испит.     

II. Кандидатите за избор на Основен јавен обвини-
тел освен условите предвидени во член 44 и 45 од За-
конот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 
150/07), потребно е  како посебен  услов  да исполнува-
ат  работно искуство од најмалку  три години како ја-
вен обвинител со потврдени резултати во работата. 

III. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство за гонење на организиран 
криминал и корупција освен условите предвидени во 
член 44, член 45 и член 46 од  Законот за јавно обвини-
телство („Сл. весник на РМ“ број 150/07) и Законот за 
измени и дополнување на Законот за јавно обвинителс-
тво („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), потребно е како 
посебен  услов  да имаат  работно искуство од најмалку  
четири  години стаж како јавен обвинител со потврде-
ни резултати во работата.     

IV. Кандидатите за избор на јавен обвинител во  
Основното јавно обвинителство Скопје и Штип од точ-
ка четири и пет од огласот, како посебен услов потреб-
но е да имаат завршено Академија за  судии и јавни об-
винители.  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, уверенијата за државјанс-
тво и лекарското уверение (двете да не се постари од 
шест месеци од денот на нивното издавање), доказ  за 
работен стаж како јавен обвинител, диплома за завр-
шен Правен факултет  и потврда за положен правосу-
ден испит во оригинал или заверена фотокопија на но-
тар, да ги достават до Советот на јавните обвинители 
на Република Македонија ул. „Вељко Влаховиќ” бр.26  
кат 4 во рок од 15 дена од објавата на овој оглас во 
„Службен весник на РМ”. 

Образецот за пријава може да се подигне во еле-
кронска форма на ВЕБ страната на Советот на јавните 
обвинители на Република Македонија на следната 
адреса: htpp//www.sjorm.gov.mk  

Некомплетните документи нема да бидат разгледувани. 
 

А.бр.  123-13/13 Совет на јавните обвинители 
15 мај 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Костадин Кизов, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1610. 
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 136/11), 
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, 34/2010 и 
55/11), 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 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплату-
вање на надоместокот за задолжителни резерви на на-
фта 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 20.5.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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 на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 40,316 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 41,731 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 41,052 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  до 40,611 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 33,894 

 
Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
 

а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 79,00 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 80,50 
  
б) Дизел гориво                                                                                                    ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 67,50 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  до 56,50 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 41,517 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та 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 ГРУ-
ПА 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 дери-

вати 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 ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот 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 об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,080 

 
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС 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 Зако-
нот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при 
увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 
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в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,740 

 
Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 21,963 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 21,820 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,121 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,100 

 
Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-
нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 21.5.2013 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02-957/1  

20 мај 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

___________ 

 

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1611. 
Советот за радиодифузија на Република Македони-

ја, поради направена техничка грешка во текстот на 
Планот за измена и дополнување на Планот за намена 
и распределба на преносни капацитети на дигитален 
терестријален мултиплекс бр.01-2268/1 од 18.5.2013 го-
дина („Службен весник на РМ“ број 73/13), дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ПЛАНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПЛАНОТ ЗА НАМЕНА И РАСПРЕДЕЛБА НА 
ПРЕНОСНИ КАПАЦИТЕТИ НА ДИГИТАЛЕН ТЕ-
РЕСТРИЈАЛЕН МУЛТИПЛЕКС БР.01-6569/1 ОД 
26.12.2012 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 
РМ“ БРОЈ 168/12), БР.01-2268/1 ОД 18.05.2013 ГО-
ДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БРОЈ 73/13) 

 
Во членот 1, наместо зборовите: „2103 година“, 

треба да стојат зборовите: „2013 година“. 
 

Бр. 01-2268/2 Совет за радиодифузија на РМ 
20 мај 2013 година Претседател, 

Скопје д-р Зоран Трајчевски, с.р. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

http://www.slvesnik.com.mk/
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