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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1703. 
Врз основа на член 22, став 3 од Законот за јавните 

патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.84/2008, 52/2009, 114/2009, 110/2010, 53/2011 и 
44/2012 ), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.5.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ  

ПАТИШТА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
Агенцијата за државни патишта број 01-1937/4 од  
9.05.2012 година, донесена од Управниот одбор на 
Агенцијата, на седницата, одржана на ден 10.4.2012 го-
дина. 

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

  
Бр. 41-3062/1                 Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година                 на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1704. 

Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12.5.2012 година, 
донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА 

УСТАНОВА МУЗЕЈ ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА 
ВО НОВ КИЧЕВО 

 
Член 1 

Со оваа oдлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за култура му престанува користењето на 
недвижните ствари – двор со површина од 52 м2, зем-
јиште под објект со површина од 161 м2 лоцирани на 
КП бр.2160, земјиште под објект со површина од 183 
м2 лоцирано на КП бр.2161, и објект зграда бр.1, кат 
приземје, со површина од 108м2 лоцирано на КП 
бр.2160 и кат приземје со површина од 139 м2, лоцира-
но на КП бр.2161, со адреса на ул. Стојан Божиноски, 
КО Кичево 6, евидентирани во Имотен лист бр. 17676, 
сопственост на Република Македонија. 
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Член 2 
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-

ваат без надомест на трајно користење на Национална-
та установа Музеј Западна Македонија во НОВ Кичево. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
култура и Националната установа Музеј Западна Маке-
донија во НОВ Кичево во рок од 5 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 41-3175/1               Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

 Скопје                Македонија,  
                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1705. 

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 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12.5.2012 година, 
донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за култура се 

дава на времено користење недвижни ствари – двор со 
површина од 52 м2, земјиште под објект со површина 
од 161 м2 лоцирани на КП бр.2160, земјиште под об-
јект со површина од 183 м2 лоцирано на КП бр.2161, и 
објект зграда бр.1, кат приземје, со површина од 108м2 
лоцирано на КП бр.2160 и кат приземје со површина од 
139 м2, лоцирано на КП бр.2161, со адреса на ул. Сто-
јан Божиноски, КО Кичево 6, евидентирани во Имотен 
лист бр. 17676, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ваат без надомест на времено користење за период до 
осум дена. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
  Бр. 41-3175/2               Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година                 на Владата на Република 

 Скопје                 Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1706. 

Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 12.5.2012 година, 
донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА 

УСТАНОВА МУЗЕЈ КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за култура му престанува користењето на 
недвижните ствари објект зграда бр.1, кат 01, со повр-
шини од 14 м2, 23 м2, 16 м2, 14 м2 и 22 м2, лоцирани 
на ул.Доне Божинов бр.24, КП бр.14281, КО Куманово, 
евидентирани во Имотен лист бр. 46421, сопственост 
на Република Македонија.  

Член 2 
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-

ваат без надомест на трајно користење на Национална-
та установа Музеј од Куманово. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
култура и Националната установа Музеј од Куманово 
во рок од 5 дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
   Бр. 41-3236/1                 Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година                на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1707. 

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 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 12.5.2012 година, 
донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за култура се 

дава на времено користење недвижни ствари – објект 
зграда бр.1, кат 01, со површини од 14 м2, 23 м2, 16 м2, 
14 м2 и 22 м2, лоцирани на ул.Доне Божинов бр.24, КП 
бр.14281, КО Куманово, евидентирани во Имотен лист 
бр. 46421, сопственост на Република Македонија. 

Член 2 
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-

ваат без надомест на времено користење за период до 
осум дена. 

 
Член 3 

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

 
   Бр. 41-3236/2               Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

 Скопје               Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1708. 

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007  и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНA СТВАР ОБЈЕКТ 
НА ДЕТСКO ОДМОРАЛИШТE 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на недвижна ствар – објект 
на детско одморалиште сопственост на Република Ма-
кедонија и тоа: 

1) Детско Одморалиште „Ѓуриште“  Свети Николе,  
КО Крушица  м.в. Ѓуриште,  објекти од Лист „В „ од 
Имотен лист бр. 74 лоцирани на : 

- КП 1955 дел 4 зграда 1 ,  влез 1 , ХС со 23 м2  
- КП 1955 дел 4 зграда 1,  влез 1,  кат 01 со  23м2, 
- КП 1955 дел 4 зграда 1 , влез 1 , ПР со  230м2 
- КП 1955 дел 4 зграда 1, влез 1, кат 01 со 230м2 
- КП 1955 дел 4 зграда 2 , влез 1,  ПР со  59 м2 
- КП 1955 дел 4 зграда 2 , влез 1 , СУ  со 235м2 
- КП 1955 дел 4 зграда 2 , влез 1 , ПР со  6м2, 
-  КП 1955 дел 4 зграда 2, влез 1, ПР со 254  м2.  

Член 2 
Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 

одлука да се изврши по пат  на јавно наддавање со по-
четна цена утврдена согласно  проценката на Бирото за 
судски вештачења во износ од 4.902.543,76 денари. 

       
Член 3 

Огласот за јавно наддавање за продажба на недвиж-
ната  ствар од член 1 од оваа одлука да се распише под 
следните услови: 

- паричниот депозит за учество на јавното наддава-
ње изнесува 20% од почетната цена на недвижните 
ствари, со уплата на депозитната сметка на Министерс-
твото за труд и социјална политика; 

- рокот за плаќање на депозитот - најдоцна три дена 
пред денот на одржување на јавното наддавање; 

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

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

- начин на плаќање  на купопродажната цена - во 
готово, еднократно (не е дозволено одложено плаќа-
ње); 

- рок за плаќање на купопродажната цена е 60 дена 
од денот на склучување на договорот за купопродажба. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
  Бр. 41-3331/1               Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година              на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1709. 

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12.5.2012 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКИ 

ОДМОРАЛИШТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за продажба  на недвижни ствари обје-

кти на детски одморалишта, бр. 51-7541/1 од  13  де-
кември 2011 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/12) во членот 1 точката 1) се брише. 

 
Член 2 

Во членот 2 зборовите „18.700.047,59 денари за 
Детско одморалиште„Суви Лаки“ во Струмица и“ се 
бришат. 

 
Член 3 

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

 
  Бр. 41-3332/1              Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1710. 

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.5.2012 годи-
на, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ - ОБЈЕКТИ НА ДЕТ-

СКИ ОДМОРАЛИШТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за продажба  на недвижни ствари - об-

јекти на детски одморалишта, бр. 51-4884/1 од  24 
август 2010 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 129/10), во членот 1 точката 1.3.  „Дет-
ско одморалиште „Суви Лаки„ –Берово“ се брише.  

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

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

 
   Бр. 41-3332/2                Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година                на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1711. 
Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007  и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12.5.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР- ОБЈЕКТ                       
НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на недвижна ствар – објект 
на детско одморалиште сопственост на Република Ма-
кедонија и тоа: 

1) Детско Одморалиште „ Суви Лаки„ КО Русиново  
м.в. Суви Лаки,  објекти од Лист „В „ од Имотен лист 
бр. 1505 лоцирани на: 

- КП 9505 зграда 1, влез 1, ПР со 163 м2   
- КП 9506 зграда 1 , влез 1,  ПР  со   16 м2   
- КП 9509 зграда 1, влез 1, ПР со 130 м2  
- КП 9509 зграда 2 , влез 1, ПР со  11 м2 
- КП 9510  зграда 1, влез 1, ПР со 176 м2 
- КП 9511 зграда 1 , влез 1 ,ПР  со 169 м2  
- КП 9512 зграда 1,  влез 1, ПР со  186 м2  
- КП 9517 зграда 1 , влез 1,  кат 01 со 302 м2 
- КП 9517 зграда 1  , влез 1, кат 01 со 29 м2 
- КП 9517 зграда 1 , влез 1, ПР  со 270 м2 
- КП 9517 зграда 2, влез 1,  кат 01 со  287м2 
- КП 9517 зграда 2  , влез 1, кат 01 со 25 м2 
- КП 9517 зграда 2 , влез 1 , ПР  со 325 м2 
- КП 9517 зграда 2 , влез 1, ПР со 3 м2  
- КП 9517 зграда 3 , влез 1  кат 01 со 826 м2  
- КП 9517 зграда 3  , влез 1 , кат 01 со  122 м2 
- КП 9517 зграда 3 , влез 1  ПР со 406 м2. 
 

Член 2 
Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 

одлука да се изврши по пат  на јавно наддавање со по-
четна цена утврдена согласно  проценката на Бирото за 
судски вештачења во износ од 18.681.609,00 денари. 

             
Член 3 

Огласот за јавно наддавање за продажба на недвиж-
ната  ствар од член 1 од оваа одлука да се распише под 
следните услови: 

- паричниот депозит за учество на јавното наддава-
ње изнесува 20% од почетната цена на недвижните 
ствари, со уплата на депозитната сметка на Министерс-
твото за труд и социјална политика; 

- рокот за плаќање на депозитот - најдоцна три дена 
пред денот на одржување на јавното наддавање; 

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

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

- начин на плаќање  на купопродажната цена - во 
готово, еднократно (не е дозволено одложено плаќа-
ње); 

- рок за плаќање на купопродажната цена е 60 дена 
од денот на склучување на договорот за купопродажба. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
  Бр. 41-3332/3                 Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година                на Владата на Република 

 Скопје               Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1712. 

Врз основа на член  20 став 1 од Законот за кори-
стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011),Владата на Република  Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 12.5.2012 година, 
донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК 
И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  

И НАУКА 
 

Член  1 
Во Одлуката за престанок и за давање на користење 

на недвижна ствар на Министерството за образование 
и наука објавена во („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.143/10 ), членот 1 се менува и гласи : 

„Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за одбрана му престанува користењето на нед-
вижни ствари во касарната „Христијан Тодоровски-
Карпош“ во Куманово, сопственост на Република Ма-
кедонија, објект, земјиште под објект и дел од двор, ло-
цирани на КП бр. 16139/1 постојна, предлог нова со-
стојба КП бр. 16139/18, евидентирани во Имотен лист 
бр.14368 за КО Куманово, видно од Геодетскиот елабо-
ратот за посебни намени за реализација на Урбани-
стички план за КО Куманово бр.1225/17 од 15.12.2011 
година на Агенцијата за катастар на недвижности, од-
деление за катастар на недвижности Куманово и тоа: 

- КП бр.16139/18, двор 8363 м2 
 - Земјиште под зграда 1 , 1002 м2 и  
во лист В од имотен лист 14368 за КО Куманово: 
- Згр. 3, вл 1, кат 1,ДП со површина од 742 м2, 
- Згр. 3, вл 1, кат 2,ДП со површина од 741 м2, 
- Згр. 3, вл 1,ХС со површина од 206 м2, 
- Згр. 3, вл 1,ПО,П со површина од 153 м2, 
- Згр. 3, вл 1, ПР,ДП со површина од 742 м2, 
- Згр. 3, вл 1, кат 1,ПП со површина од 16 м2, 
- Згр. 3, вл 1, кат 2,ПП со површина од 16 м2, 
- Згр. 3, вл 1, ПР,ПП со површина од 16 м2. 
 

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

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 41-3359/1                  Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1713. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
одземен имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.5.2012 година,  донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за здравство бр. 07-1349/2  од 
2.05.2012 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
   
   Бр. 41-3403/1               Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

 Скопје               Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1714. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
одземен имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.5.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Агенцијата за стоковни резерви бр. 07-1352/2 од 
2.05.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-3403/2                Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

 Скопје               Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1715. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
одземен имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.  98/2008 и 145/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12.5.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за здравство бр. 07-1347/2 од 
2.5.2012 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
    
  Бр. 41-3403/3               Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година              на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1716. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
одземен имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.5.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за локална самоуправа бр. 07-
1348/2 од 2.5.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-3403/4                Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година              на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1717. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
одземен имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.5.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВО-
СИЛНА ОДЛУКА НА ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Основен суд Куманово бр. 07-1440/1 од 8.5.2012 го-
дина. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-3403/5                Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                      м-р Зоран Ставрески,  с.р. 

1718. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

одземен имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
12.5.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за локална самоуправа бр. 07-
1128/2 од 19.4.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-3403/6               Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година             на Владата на Република 

 Скопје               Македонија,  
                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1719. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
одземен имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.5.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Агенцијата за управување со одземен имот заведено 
под бр. 07-818/4 од 9.4.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-3403/7               Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1720. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
одземен имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Влада-
та на Република Македонија  на седницата одржана на 
12.5.2012 година,  донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија, заведено под бр. 07-1185/1 
од 20.4.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-3403/24                 Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година              на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1721. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
одземен имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Влада-
та на Република Македонија  на седницата одржана на 
12.5.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија, заведено под бр. 07-1181/1 
од 20.4.2012 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
    
  Бр. 41-3403/25                 Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1722. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
одземен имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Влада-
та на Република Македонија  на седницата одржана на 
12.5.2012 година,  донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија, заведено под бр. 07-1168/1 
од 20.4.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-3403/26               Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1723. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
одземен имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Влада-
та на Република Македонија  на седницата одржана на 
12.5.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија, заведено под бр. 07-1430/1 
од 8.5.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-3403/27               Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1724. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
одземен имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Влада-
та на Република Македонија  на седницата одржана на 
12.5.2012 година,  донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија, заведено под бр. 07-1434/1 
од 8.5.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-3403/28                 Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1725. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
одземен имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Влада-
та на Република Македонија  на седницата одржана на 
12.5.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија, заведено под бр. 07-1432/1 
од 8.5.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-3403/29                 Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година                на Владата на Република 

 Скопје               Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1726. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
одземен имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Влада-
та на Република Македонија  на седницата одржана на 
12.5.2012 година,  донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија, заведено под бр. 07-1433/1 
од 8.05.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-3403/30                Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година             на Владата на Република 

 Скопје                Македонија,  
                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1727. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
одземен имот, имотна корист и одземени предмети во 
кривична и прекршочна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Влада-
та на Република Македонија  на седницата одржана на 
12.5.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија, заведено под бр. 07-1431/1 
од 8.5.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-3403/31                 Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1728. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.5.2012 година,донесе 
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О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија, заведено под бр.07-1422/1 
од 8.5.2012  година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 41-3403/32                Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

   Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1729. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.5.2012 година,донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија, заведено под бр.07-1429/1 
од 8.5.2012  година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 41-3403/33                 Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година                 на Владата на Република 

 Скопје                Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1730. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.5.2012 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија,заведено под бр.07-1428/1 од 
8.5.2012  година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 41-3403/34                Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

   Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1731. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 12.5.2012 година,донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија, заведено под бр. 07-1427/1 
од 8.5.2012  година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 41-3403/35                Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година              на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1732. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.5.2012 година,донесе 
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О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија,заведено под бр.07-1183/1 од 
20.4.2012  година. 

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

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

 
  Бр. 41-3403/36                Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година                на Владата на Република 

 Скопје               Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1733. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.5.2012 година,донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија, заведено под бр.07-1435/1 
од 8.5.2012  година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-3403/37                Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

   Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1734. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 12.5.2012 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија, заведено под бр. 07-1424/1 
од 8.5.2012  година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-3403/38                 Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

  Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1735. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.5.2012 година,донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија, заведено под бр.07-1423/1 
од 8.5.2012  година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-3403/39                Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година             на Владата на Република 

 Скопје                 Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1736. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.5.2012 година,донесе 
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О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија заведено под бр. 07-1180/1 
од 20.4.2012  година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-3403/40               Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

   Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1737. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 12.5.2012 година,донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија заведено под бр. 07-1421/1 
од 8.5.2012  година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 41-3403/41                Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1738. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 12.5.2012 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија заведено под бр. 07-1420/1 
од 8.5.2012  година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 41-3403/42                   Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година              на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1739. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 12.5.2012 година,донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија заведено под бр. 07-1437/1 
од 8.5.2012  година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 41-3403/43               Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година              на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1740. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.5.2012 година,донесе 
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О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија заведено под бр. 07-1179/1 
од 20.4.2012  година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 41-3403/44                Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1741. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 12.5.2012 година,донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија заведено под бр. 07-1184/1 
од 20.4.2012  година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-3403/45                Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година               на Владата на Република 

   Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1742. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 12.5.2012 година,донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија заведено под бр. 07-1425/1 
од 8.5.2012  година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 41-3403/46                  Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година             на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1743. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 12.5.2012 година,донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВ-
ДА - УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 

 
Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за правда - Управа за извршување на 
санкции бр. 07-1329/3 од 8.5.2012  година. 

 
Член 2 

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

 
 

  Бр. 41-3403/47              Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година              на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1744. 

  Врз основа на член 13 од Законот за стоковните 
резерви (,,Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 12.5.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТА-
ПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС  
ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ БЕЗ НАДОМЕСТ 

 
Член 1 

Во Одлуката за отстапување на дизел гориво еуро-
дизел БС од стоковните резерви без надомест, бр. 41-
1051/1 од 11.02.2012 година (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 22/2012), во членот 1 бројот 
,,120.000“ се заменува со бројот ,,108.558“. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавување во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.  
  Бр. 41-3967/1             Заменик на претседателот 
12 мај 2012 година             на Владата на Република 

 Скопје              Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1745. 

Врз основа на член 19 од Законот за основање на На-
ционална агенција за нуклеарни технологии на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 115/10), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8.5.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИ-
ОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ НА НАЦИОНАЛ-
НА АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работење на Национална агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија за 2011 го-
дина бр. 25 од 16.3.2012 година, усвоен од Управниот 
одбор на  оваа агенција, на седницата одржана на 
16.3.2012 година. 

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

 
Бр. 41-2815/1                   Заменик на претседателот 

8 мај 2012 година              на Владата на Република 
    Скопје                  Македонија,  
                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1746. 

Врз основа на член 19 од Законот за основање на 
Национална агенција за нуклеарни технологии на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 115/10) Владата на Република Маке-
донија,  на седницата одржана на 8.5.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА-
ТА ФИНАНСИСКА СМЕТКА НА НАЦИОНАЛНА-
ТА АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

финансиска сметка на Националната агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија за 2011 го-
дина година бр. 24 од 16.3.2012 година, усвоена од 
Управниот одбор на  оваа агенција, на седницата одр-
жана на 16.3.2012 година. 

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

 
   Бр. 41-2815/2                      Заменик на претседателот 
8 мај 2012 година              на Владата на Република 

  Скопје                  Македонија,  
                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1747. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за давање согласност на 
Решението за отстапување на одземен предмет со пра-
восилна одлука на Министерството за транспорт и вр-
ски, објавена во „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/2012, направена е техничка грешка, по-
ради што се дава  

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗEМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 
Во член 1 од Одлуката наместо бројот „07-1005/2“, 

треба да стои бројот „07-1109/2“. 
 

   Бр. 41-2832/13-2 
11 мај 2012 година            Од Владата на Република 

    Скопје           Македонија 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1748. 
Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011 и 
11/2012) министерот за финансии, донесе   

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА 
ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ  

СЕ УПОТРЕБУВААТ  
Член 1 

Во Правилникот за начинот на пополнување на ца-
ринската декларација и кодексот на шифри кои се упо-
требуваат („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 97/2005, 147/2008, 55/2009, 141/2009, 62/2010, 
12/2011, 8/2012 и 20/2012) во Прилогот 2 - Кодекс на 
шифри за пополнување на ЕЦД, во Рубрика 37 - По-
стапка, во точка б) Шифри за втора подрубрика, во де-
лот „Ослободување од плаќање на увозни давачки“, во 
табеларниот дел  по  алинеата „Стока потребна за реа-
лизирање на проекти финансирани со парични средс-
тва на странски донатори врз основа на договори меѓу 
Владата на Република Македонија и странски донатори 
во кои стои клаузула дека донираните средства не мо-
жат да се користат за плаќање на увозни давачки    198 
став (1) точка 2    С58 “ се додаваат две нови  алинеи 
кои гласат: 

„  
Стока која се користи ка-
ко опрема во технолошко 
индустриска развојна зона 

Член 42 од Закон 
за технолошко 
индустриски раз-
војни зони 

C60 

   
Спортски федерации на 
Република Македонија за 
спортска опрема и рекви-
зити кои ги добиваат како 
подарок од странски до-
натори, како и увезена 
спортска опрема и рекви-
зити купени со парични 
средства добиени како по-
дарок 

195 став (1)  
точка 8 

C62 

„                             
 
Во Рубрика 44 – Дополнителни информации, при-

ложени документи, потврди и одобренија, точка 2 – 
Приложени документи, потврди и одобренија, Листа на 
шифри со ознака „P“ (потврди/ уверенија за потекло и 
други потврди/ уверенија/ согласности/ дозволи/ реше-
нија/ одобренија), во тебеларниот дел  по шифрата 
,,P57 – Одобрение за увоз на радиостаници од Управа-
та за телекомуникации“ се додава нова шифра „P66“ 
која гласи: 

„ 
P66 Одобрение за одложено плаќање на 

царински долг 
бр./ГГГГ 
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По шифрата„ P95 – Решение/ одобрение за квота, 
бр./ГГГГ“ се додава нова шифра „P96“, која гласи: 

„ 
P96 Полномошно за застапување бр./ГГГГ 

“ 
Член 2 

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

Бр.11-12738/4  
10 мај 2012 година            Министер за финансии, 

   Скопје                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1749. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македони-
ја”, бр. 95/2005; 25/2007; 7/2008; 57/2010 и 135/2011 го-
дина), Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-175 
од 3.4.2012 година, на седницата одржана на ден 
2.5.2012 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 

Томо Томовски од Скопје, издадена со Решение бр. 07- 
1234/4  од 21.5.2007  година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на То-
мо Томовски се дава за период од пет години од денот 
на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Томо Томов-
ски престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени 
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-УП1-175          Комисија за хартии од вредност 
2 мај 2012 година            на Република Македонија 

 Скопје                                  Претседател, 
                                Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

1750. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 54 став 1 точка 8 од Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија" 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 
26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
26 април 2012 година, донесе    

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ПАКЕТИ НА ЗАВР-
ШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИ-
СТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА СТОМАТОЛОШКА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА СПЕЦИФИЧНИ  

И КОМПЛЕКСНИ СЛУЧАИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 

пакети на завршени епизоди на лекување за специјали-
стичко – консултативна стоматолошка здравствена за-

штита на специфични и комплексни случаи („Службен 
весник на Република Македонија“ број 151/2011), во 
член 1 став 1, по точката 2 се додава точка 3 која гласи:  

„3. Референтни цени на пакети на завршени специ-
јалистичко - консултативни услуги од областа на боле-
сти на заби и ендодонтот 

 
Шифра Назив на услугата Референтна 

цена 
БЗ01  Ендодонтска терапија  

на еднокорен заб  1,500 
БЗ02  Ендодонтска терапија на 

повеќекорен заб  1,950 
БЗ03 
  

Терапија на интерен  
гранулом 1,900 

БЗ04  Ендодонтска терапија на 
компликации од протетска 
рехабилитација  1,400 

БЗ05  Ендодонтски третман  
на периапикални лезии  2,100 

БЗ06  Ретретман на ендодонстки 
третирани заби  2,200 

БЗ07  Третман на рест пулпит  1,600 
БЗ08  Подготовка на заб  

за интраканален имплант 2,100 
БЗ09  Поставување на парапул-

пални колчиња кај витални 
заби со дефинитивно пол-
нење 1000  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство.  

Бр. 02 – 7490/ 4                             Управен одбор 
26 април 2012 година             Претседател, 

    Скопје                                  Елена Трпковска, с.р. 
___________ 

 
СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1751. 
Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 

37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 4 од За-
конот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ”, 
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010, 
97/2011, 13/2012) и член 2, член 3 и член 4 од Догово-
рот за регулирање на плаќање на заостанат долг на ра-
ти, Книга II, ОДУ Број 210/12, заверен кај нотар, Сашо 
Клисароски, а во согласност со член 64, член 31, став 3 
од истиот закон и Заклучокот на Советот, бр.02-2240/4 
од 11.5.2012 година, на својата 13-та седница одржана 
на 11.5.2012 година донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРД „ПИНК 15“ ДО-
ОЕЛ СКОПЈЕ, БР. 07-3481/1 ОД 27.11.2008 ГОДИНА 

 
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за вршење радиодифузна 

дејност на ТРД „ПИНК 15“ ДООЕЛ Скопје, бр.07-
3481/1 од 27.11.2008 година, поради непочитување на 
редоследот и начинот на плаќање на долгот – надоме-
стокот за дозволата, односно поради неплаќање на 2 
(втората) рата од надоместокот во износ од 480.396,00 
денари, утврден во член 2 од Договорот за регулирање 
на плаќање на заостанат долг на рати, Книга II, ОДУ 
Број 210/12 од 03.04.2012 година, заверен кај нотар, 
Сашо Клисароски. 

2. ТРД „ПИНК 15“ ДООЕЛ Скопје кон Советот има 
преостанат долг за надоместокот за дозволата во вку-
пен износ од 1.921.582,00 денари – дел од износ по Фа-
ктура, бр.145/2011 од 15.08.2011 година. 
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3. По одземањето на дозволата за вршење радиоди-
фузна дејност, наведена во точка 1 на оваа Одлука, соглас-
но член 5 од Договорот за плаќање на заостанатиот долг на 
рати Книга II, ОДУ Број 210/12 од 3.4.2012 година, заверен 
кај нотар Сашо Клисароски, согласно кој Договорот има 
својство на извршна исправа, заради остварување на пред-
метот на Договорот – наплатата на заостанатиот долг, во 
износ наведен во точка 2 на оваа Одлука, Советот до извр-
шител ќе поднесе барање за спроведување присилно извр-
шување врз паричните средства на должникот, неговите 
побарувања, целокупниот движен и недвижен имот, сопс-
твеност на должникот. 

4. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука. 
  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 
Заради плаќање на рати на надоместокот за дозволата за вр-

шење радиодифузна дејност, бр.07-3481/1 од 27.11.2008 година, 
во вкупен износ од 2.401.978,00 денари (фактура бр.145/2011 од 
15.08.2011 година на износ од 2.401.978,00 денари), согласно 
Заклучокот на Советот, бр.02-1201/8 од 28.03.2012 година, доне-
сен на 6-та седница одржана на 27.03.2012 година, Советот за 
радиодифузија на РМ и ТРД „ПИНК 15“ ДООЕЛ Скопје, склу-
чија Договор за регулирање на плаќање на заостанатиот долг на 
рати, Книга II, ОДУ Број 210/12, од 3.4.2012 година, заверен кај 
нотар, Сашо Клисароски. 

 Со потпишувањето на наведениот Договор, ТРД „ПИНК 
15“ ДООЕЛ Скопје неотповикливо го призна постоењето на 
долгот во вкупен износ од 2.401.978,00 денари и се согласи 
истиот да му го плати на Советот за радиодифузија на РМ на 5 
(пет) рати, и тоа: на 06.04.2012 година првата рата во износ од  
480.396,00 денари; на 04.05.2012 година втората рата во износ 
од  480.396,00 денари; на 05.06.2012 година третата рата во из-
нос од 480.396,00 денари; на 05.07.2012 година четвртата рата 
во износ од 480.396,00 денари и на 06.08.2012 година петтата 
рата во износ од 480.394,00 денари.  

ТРД „ПИНК 15“ ДООЕЛ Скопје, во согласност со член 3 
од склучениот Договорот,  се обврза плаќањето на долгот 
кон Советот да го врши со почитување на погоренаведените 
рокови. 

Во член 4 од Договорот за регулирање на плаќање на за-
останат долг на рати, Книга II, ОДУ 210/12, заверен кај нотар 
од 03.04.2012 година, Сашо Клисароски, се утврди дека до-
колку ТРД „ПИНК 15“ ДООЕЛ Скопје, задоцни со плаќање-
то на било која рата, Советот за радиодифузија на РМ ќе до-
несе одлука за одземање на дозволата согласно член 63 став 
1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност („Сл. вес-
ник на РМ”, бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 
145/2010, 97/2011, 13/2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРД „ПИНК 15“ ДООЕЛ Скопје, согласно член 2 од До-
говорот за регулирање на плаќањето на заостанатиот долг на 
рати, Книга II, ОДУ Број 210/12 од 03.04.2012 година, заве-
рен кај нотар, Сашо Клисароски, 2 (втората) рата во износ од 
480.396,00 денари требаше да ја уплати на 04.05.2012. Зак-
лучно до 10 мај 2012 година, наведениот радиодифузер не ја 
исполни оваа своја обврска кон Советот.  

Со оглед на тоа, Советот за радиодифузија на РМ на сво-
јата 13-та седница, одржана на 11.05.2012 година,  донесе од-
лука да му ја одземе дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност, бр.07-3481/1 од 27.11.2008 година. 

По одземањето на дозволата за вршење радиодифузна 
дејност, наведена во точка 1 на оваа Одлука, согласно член 5 
од Договорот за плаќање на заостанатиот долг на рати Книга 
II, ОДУ Број 210/12 од 03.04.2012 година, заверен кај нотар 
Сашо Клисароски, согласно кој Договорот има својство на 
извршна исправа, заради остварување на предметот на Дого-
ворот – наплатата на заостанатиот долг, во износ  наведен во 
точка 2 на оваа Одлука, Советот до извршител ќе поднесе ба-
рање за спроведување присилно извршување врз паричните 
средства на должникот, неговите побарувања, целокупниот 
движен и недвижен имот, сопственост на должникот. 

Следствено на сето погоре наведено, врз основа на 
член 37, став 1, точки 2 и 5 и член 63, став 1, алинеја 4 
од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на 
РМ” бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010, 
97/2011, 13/2012) и член 2, член 3 и член 4 од Догово-
рот за регулирање на плаќање на заостанат долг на ра-
ти, Книга II, ОДУ 210/12, заверен кај нотар, Сашо Кли-
сароски, а во согласност со член 64 од истиот закон и 
Заклучокот на Советот бр.02-2240/4 од 11.05.2012 го-
дина, се донесе одлука како во диспозитивот. 

Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифуз-
ната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага 
извршувањето на одлуката. 

 
Бр. 07-152                 Совет за радиодифузија на РМ 

11 мај 2012 година                      Претседател, 
Скопје                            м-р Зоран Трајчевски, с.р. 
 
Правна поука: Против одлуката за одземање на доз-

волата, Трговското радиодифузно друштво „ ПИНК 
15“ ДООЕЛ Скопје, има право во рок од 15 дена од де-
нот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до 
надлежен суд.  
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