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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2610. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 23.8.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за транспорт и врски му престанува користе-
њето на движните ствари - 67 нископодни двокатни 
автобуси со следните карактеристики: 

 
1. АВТОБУС БРОЈ 1: 
- број на шасија: LZYTBGE63B1008785 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989351 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
2. АВТОБУС БРОЈ 2: 
- број на шасија: LZYTBGE65B1008786 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21969166 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
3. АВТОБУС БРОЈ 3: 
- број на шасија: LZYTBGE67B1008787 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21969162 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     

4. АВТОБУС БРОЈ 4: 
- број на шасија: LZYTBGE69B1008788 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989294 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
   
5. АВТОБУС БРОЈ 5: 
- број на шасија: LZYTBGE60B1008789 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989243 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
6. АВТОБУС БРОЈ 6: 
- број на шасија: LZYTBGE67B1008790 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989286 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
7. АВТОБУС БРОЈ 7: 
- број на шасија: LZYTBGE69B1008791 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989292 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
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8. АВТОБУС БРОЈ 8: 
- број на шасија: LZYTBGE60B1008792 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989275 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
9. АВТОБУС БРОЈ 9: 
- број на шасија: LZYTBGE62B1008793 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21969172 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
10. АВТОБУС БРОЈ 10: 
- број на шасија: LZYTBGE64B1008794 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989188 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
11. АВТОБУС БРОЈ 11: 
- број на шасија: LZYTBGE66B1008795 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989279 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     

12. АВТОБУС БРОЈ 12: 
- број на шасија: LZYTBGE68B1008796 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989289 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
13. АВТОБУС БРОЈ 13: 
- број на шасија: LZYTBGE6XB1008797 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989359 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
14. АВТОБУС БРОЈ 14: 
- број на шасија: LZYTBGE61B1008798 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989254 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
15. АВТОБУС БРОЈ 15: 
- број на шасија: LZYTBGE63B1008799 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989308 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
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16. АВТОБУС БРОЈ 16: 
- број на шасија: LZYTBGE66B1008800 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989273 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
17. АВТОБУС БРОЈ 17: 
- број на шасија: LZYTBGE68B1008801 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989263 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
18. АВТОБУС БРОЈ 18: 
- број на шасија: LZYTBGE6XB1008802 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989238 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
19. АВТОБУС БРОЈ 19: 
- број на шасија: LZYTBGE61B1008803 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989258 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     

20. АВТОБУС БРОЈ 20: 
- број на шасија: LZYTBGE63B1008804 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989265 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
21. АВТОБУС БРОЈ 21: 
- број на шасија: LZYTBGE65B1008805 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989260 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
22. АВТОБУС БРОЈ 22: 
- број на шасија: LZYTBGE67B1008806 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989269 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
23. АВТОБУС БРОЈ 23: 
- број на шасија: LZYTBGE69B1008807 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989267 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
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24. АВТОБУС БРОЈ 24: 
- број на шасија: LZYTBGE60B1008808 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989345 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
25. АВТОБУС БРОЈ 25: 
- број на шасија: LZYTBGE62B1008809 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989252 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
26. АВТОБУС БРОЈ 26: 
- број на шасија: LZYTBGE69B1008810 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989247 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
27. АВТОБУС БРОЈ 27: 
- број на шасија: LZYTBGE60B1008811 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989240 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     

28. АВТОБУС БРОЈ 28: 
- број на шасија: LZYTBGE62B1008812 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989306 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
29. АВТОБУС БРОЈ 29: 
- број на шасија: LZYTBGE64B1008813 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989314 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
30. АВТОБУС БРОЈ 30: 
- број на шасија: LZYTBGE66B1008814 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989346 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
31.АВТОБУС БРОЈ 31: 
- број на шасија: LZYTBGE68B1008815 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989362 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     



Стр. 6 - Бр. 111 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 август 2011 
 

32. АВТОБУС БРОЈ 32: 
- број на шасија: LZYTBGE6XB1008816 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989317 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
33. АВТОБУС БРОЈ 33: 
- број на шасија: LZYTBGE61B1008817 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989236 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
34. АВТОБУС БРОЈ 34: 
- број на шасија: LZYTBGE63B1008818 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989234 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
35. АВТОБУС БРОЈ 35: 
- број на шасија: LZYTBGE65B1008819 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989256 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     

36. АВТОБУС БРОЈ 36: 
- број на шасија: LZYTBGE61B1008820 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989232 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
37. АВТОБУС БРОЈ 37: 
- број на шасија: LZYTBGE63B1008821 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989277 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
38. АВТОБУС БРОЈ 38: 
- број на шасија: LZYTBGE65B1008822 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989322 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
39. АВТОБУС БРОЈ 39: 
- број на шасија: LZYTBGE67B1008823 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989358 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     



23 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 111 - Стр. 7 

40. АВТОБУС БРОЈ 40: 
- број на шасија: LZYTBGE69B1008824 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989245 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
41. АВТОБУС БРОЈ 41: 
- број на шасија: LZYTBGE60B1008825 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989227 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
42. АВТОБУС БРОЈ 42: 
- број на шасија: LZYTBGE62B1008826 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989636 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
43. АВТОБУС БРОЈ 43: 
- број на шасија: LZYTBGE64B1008827 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989645 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     

44. АВТОБУС БРОЈ 44: 
- број на шасија: LZYTBGE66B1008828 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989321 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
45. АВТОБУС БРОЈ 45: 
- број на шасија: LZYTBGE68B1008829 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989296 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
46. АВТОБУС БРОЈ 46: 
- број на шасија: LZYTBGE64B1008830 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989282 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
47. АВТОБУС БРОЈ 47: 
- број на шасија: LZYTBGE66B1008831 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989335 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
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48. АВТОБУС БРОЈ 48: 
- број на шасија: LZYTBGE68B1008832 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989347 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
49. АВТОБУС БРОЈ 49: 
- број на шасија: LZYTBGE6XB1008833 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989354 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
50. АВТОБУС БРОЈ 50: 
- број на шасија: LZYTBGE61B1008834 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989249 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
51. АВТОБУС БРОЈ 51: 
- број на шасија: LZYTBGE63B1008835 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989633 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     

52. АВТОБУС БРОЈ 52: 
- број на шасија: LZYTBGE65B1008836 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989333 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
53. АВТОБУС БРОЈ 53: 
- број на шасија: LZYTBGE67B1008837 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989638 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
54. АВТОБУС БРОЈ 54: 
- број на шасија: LZYTBGE69B1008838 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989629 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
55. АВТОБУС БРОЈ 55: 
- број на шасија: LZYTBGE60B1008839 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989642 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
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56. АВТОБУС БРОЈ 56: 
- број на шасија: LZYTBGE67B1008840 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989298 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
57. АВТОБУС БРОЈ 57: 
- број на шасија: LZYTBGE69B1008841 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989631 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
58. АВТОБУС БРОЈ 58: 
- број на шасија: LZYTBGE60B1008842 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989229 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
59. АВТОБУС БРОЈ 59: 
- број на шасија: LZYTBGE62B1008843 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989338 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     

60. АВТОБУС БРОЈ 60: 
- број на шасија: LZYTBGE64B1008844 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989300 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
61. АВТОБУС БРОЈ 61: 
- број на шасија: LZYTBGE66B1008845 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989370 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
62. АВТОБУС БРОЈ 62: 
- број на шасија: LZYTBGE68B1008846 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21989330 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
63. АВТОБУС БРОЈ 63: 
- број на шасија: LZYTBGE6XB1008847 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21969178 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
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64. АВТОБУС БРОЈ 64: 
- број на шасија: LZYTBGE61B1008848 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21969176 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
65. АВТОБУС БРОЈ 65: 
- број на шасија: LZYTBGE68B1003579 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21969168 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
66. АВТОБУС БРОЈ 66: 
- број на шасија: LZYTBGE68B1004179 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21969174 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
67. АВТОБУС БРОЈ 67: 
- број на шасија: LZYTBGE64B1004180 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21969164 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се прене-

суваат во сопственост на Градот Скопје, без надомест.  
 

Член 3 
Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со градоначалникот на Градот Скопје со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 
на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија.“ 

  
Бр. 51-4328/1                     Заменик на претседателот 

23 август 2011 година             на Владата на Република   
   Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
2611. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 23.8.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за транспорт и врски му престанува користе-
њето на движните ствари - 39 едноподни автобуси со 
следните карактеристики: 

 
1. АВТОБУС БРОЈ 1: 
- број на шасија: Y6ЕА183D1B4000366 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
2. АВТОБУС БРОЈ 2: 
- број на шасија: Y6ЕА183D1B4000401 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
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- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
3. АВТОБУС БРОЈ 3: 
- број на шасија: Y6ЕА183D1B4000404 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА   
   
4. АВТОБУС БРОЈ 4: 
- број на шасија: Y6ЕА183D1B4000405 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
   
5. АВТОБУС БРОЈ 5: 
- број на шасија: Y6ЕА183D1B4000418 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     

6. АВТОБУС БРОЈ 6: 
- број на шасија: Y6ЕА183D1B4000421 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
7. АВТОБУС БРОЈ 7: 
- број на шасија: Y6ЕА183D1B4000426 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА   
 
8. АВТОБУС БРОЈ 8: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000413 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
9. АВТОБУС БРОЈ 9: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000406 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
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- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
10. АВТОБУС БРОЈ 10: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000409 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
11. АВТОБУС БРОЈ 11: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000396 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
12. АВТОБУС БРОЈ 12: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000407 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     

13. АВТОБУС БРОЈ 13: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000399 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
14. АВТОБУС БРОЈ 14: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000427 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
15. АВТОБУС БРОЈ 15: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000397 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
16. АВТОБУС БРОЈ 16: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000430 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
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- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
17. АВТОБУС БРОЈ 17: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000394 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
18. АВТОБУС БРОЈ 18: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000423 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
19. АВТОБУС БРОЈ 19: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000429 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     

20. АВТОБУС БРОЈ 20: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000392 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
21. АВТОБУС БРОЈ 21: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000402 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
22. АВТОБУС БРОЈ 22: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000381 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
23. АВТОБУС БРОЈ 23: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000395 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
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- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
24. АВТОБУС БРОЈ 24: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000425 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
25. АВТОБУС БРОЈ 25: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000411 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
26. АВТОБУС БРОЈ 26: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000422 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     

27. АВТОБУС БРОЈ 27: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000416 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
28. АВТОБУС БРОЈ 28: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000415 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
29. АВТОБУС БРОЈ 29: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000424 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
  30 АВТОБУС БРОЈ 30: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000419 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
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- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
31. АВТОБУС БРОЈ 31: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000414 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
32. АВТОБУС БРОЈ 32: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000417 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА   
   
33. АВТОБУС БРОЈ 33: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000428 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  

 34. АВТОБУС БРОЈ 34: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000412 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
 35. АВТОБУС БРОЈ 35: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000410 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
36. АВТОБУС БРОЈ 36: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000408 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА   
 
37. АВТОБУС БРОЈ 37: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000431 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
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- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
38. АВТОБУС БРОЈ 38: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000420 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
39. АВТОБУС БРОЈ 39: 
- број на шасија: Y6EA183D1B4000474 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TCD 2013 LO6-4V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се прене-

суваат во сопственост на градот Скопје, без надомест.  
 

Член 3 
Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со градоначалникот на градот Скопје со кој се уредува-
ат правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија.“ 

 
Бр. 51-4329/1                     Заменик на претседателот 

23 август 2011 година             на Владата на Република   
   Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2612. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 23.8.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за транспорт и врски му престанува користе-
њето на нископоден двокатен автобус со следните ка-
рактеристики: 

- број на шасија: LZYTBGE67A1015303 
- тип на мотор: „ISB 6.7E5285B 21969170 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Open 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2010 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се прене-

сува во сопственост на градот Скопје, без надомест. 
 

Член 3 
Министерот  за транспорт и врски склучува дого-

вор со градоначалникот на градот Скопје со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движната ствар од член 
1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија.“ 

 
Бр. 51-4330/1                     Заменик на претседателот 

23 август 2011 година             на Владата на Република   
   Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
2613. 

Врз основа на член 39-а од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 17 
август 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  

И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 
1. За државен секретар во Министерството за жи-

вотна средина и просторно планирање се именува д-р 
Соња Лепиткова. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
 Бр. 22-4270/1                     Претседател на Владата 

17 август 2011 година            на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2614. 

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Управата 
за јавни приходи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 81/2005, 81/2008, 105/2009 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 август 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА  
ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

 
1. За директор на Управата за јавни приходи, орган 

во состав на Министерството за финансии, се именува 
Горан Трајковски. 

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

 
 Бр. 22-4271/1                     Претседател на Владата 

17 август 2011 година            на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2615. 

По извршеното проверување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на  Уредбата за изменување 
и дополнување на Уредбата за начинот на распределба, 
дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволи-
те за меѓународен превоз на стока, објавена во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 106/2011, на-
правена е техничка грешка, поради што се дава  

 
И С П Р А В К А 

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛ-
БА, ДИСТРИБУЦИЈА И РЕВИЗИЈА НА ИСКОРИ-
СТЕНОСТА НА ДОЗВОЛИТЕ ЗА МЕЃУНАРОДЕН  

ПРЕВОЗ НА СТОКА 
 
Во член 1, во заградата после зборот „бр.“ треба да 

стои „26/2010 и 129/2010“. 
Во член 3, во точка (2), последната алинеја треба да 

изостане. 
Во член 4, пред (1) треба да стојат наводници и на 

крајот на членот и во точката (1) наместо бројот „10“ 
треба да стои зборот „октомври“. 

Во член 5, пред (1) треба да стојат наводници и на 
крајот на членот; во точката (1) наместо бројот „10“ 
треба да стои „октомври“; во истата точка наместо збо-
ровите: „ден пред определениот рок за поднесување на 
барање дефиниран во член 15 став 1 од Уредбата“, тре-
ба да стојат зборовите „ден пред рокот за поднесување 
на барање од член 15 став 1 од оваа уредба“ и во точка-
та (2), во третиот ред по сврзникот „и“ треба да стои 
зборот „во“.  

Во член 7, во став 1 наместо броевите „3, 4 и 5“ тре-
ба да стојат броевите „4, 5 и 6“. 

Во член 9, (1) треба да изостане и наместо бројот 
„10“ треба да стои зборот „октомври“. 

Во член 11, во првиот ред наместо зборот „зборови-
те“ треба да стои „зборот“; во првиот и вториот ред на-
место зборовите: „се заменуваат со зборовите“, треба 
да стои „се заменува со зборот“; во вториот ред по збо-
рот „Италија“ треба да стои „(И)“, во ставот 2 наместо 
зборовите: „се брише и се додаваат зборовите“ треба да 
стои „се заменува со зборовите“.  

 
 Бр. 51-3448/2                 

16 август 2011 година              од Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија 

__________ 
  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
2616. 

Врз основа на член  7 став 1 и став 3 од Законот за 
контрола на извозот на стоки и технологии со двојна 
употреба („Службен весник на Република Македонија“  
број 82/05, 84/07 и 158/10), министерот за економија, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ 
НА БАРАЊEТO  ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА 
ИЗВОЗ И НА ДОЗВОЛАТА ЗА ИЗВОЗ НА СТОКИ И 

ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА 
 

Член  1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на барањето за издавање дозвола 
за извоз и формата и содржината на образецот на доз-
волата за извоз на стоки и технологии со двојна упо-
треба. 

 
Член  2 

Барањето за издавање на дозвола за извоз на стоки 
и технологии со двојна употреба, се поднесува на обра-
зец бр.1, со А-4 формат во бела боја кој е даден во При-
лог бр.1 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член  3 

Дозволата за извоз на стоки и технологии со двојна 
употреба  се издава на образец бр.2,  со А-4 формат во 
бела боја кој е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на 
овој правилник. 
 

Член  4 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на образецот на дозволата за извоз на стоки техно-
логии со двојна употреба („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 108/05) и Правилникот за форма-
та и содржината на образецот на барањето за издавање  
дозвола за извоз на стоки технологии со двојна употре-
ба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
108/05). 

 
Член  5 

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

 
Бр. 11-5595/3 

9 август 2011 година                              Министер, 
           Скопје                                 Ваљон Сараќини, с.р. 
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Врз основа на член  7 став 1 и став 3 од Законот за контрола на извозот на стоки и технологии со двојна 

употреба („Службен весник на Република Македонија“  бр. 82/05, 84/07 и 158/10), министерот за економија, 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊEТO  ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА 

ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ И НА ДОЗВОЛАТА ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ НА СТОКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ СО  ДВОЈНА УПОТРЕБА 

 

Член  1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за 

брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба и формата и содржината на образецот на дозвола-

та за  брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба. 

 

Член  2 

Барањето за издавање на дозвола за брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба, се подне-

сува на образец бр.3, со А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник. 

 

Член  3 

Дозволата за вршење на брокерски услуги со стоки и технологии со двојна употреба, се издава на образец 

бр.4, со А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог бр.2  и е составен дел на овој правилник. 

 

Член  4 

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

Македонија“.   

 

Бр. 11-5601/5 

9 август 2011 година                                                   Министер, 

    Скопје                                                     Ваљон Сараќини, с.р. 

2617. 
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2618. 
Врз основа на член  6-б став 5 од Законот за контро-

ла на извозот на стоки и технологии со двојна употреба  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/05, 
84/07 и 158/10), министерот за економија, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА  ЗА 
ТРАНЗИТ НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈ-
НА УПОТРЕБА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА БАРАЊЕТО И ДОЗВОЛАТА  ЗА ТРАНЗИТ НА 
СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува постапката за из-
давање на дозвола за транзит на стоки и технологии со 
двојна употреба и формата и содржината на барањето и 
дозволата за транзит на стоки и технологии со двојна 
употреба. 

 
Член 2 

Дозволата за транзит на стоки и технологии со двој-
на употреба се издава на барање на извозникот или од 
него овластен застапник, претставник. 

 
Член 3 

Барањето за издавање на дозвола за транзит на сто-
ки и технологии со двојна употреба, подносителот на 
барањето го поднесува во два идентични примероци на 
образец бр.5,  даден во Прилог 1  кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 4 

Кон барањето за издавање на дозвола за транзит на 
стоки и технологии со двојна употреба, подносителот 
на барањето до Министерството за економија  доставу-
ва и: 

1. пополнет образец бр. 6 на дозвола за транзит на 
стоки и технологии со двојна употреба, даден во При-
лог бр.2 кој  е составен дел на овој правилник,  

2. копија од дозвола за извоз на стоки и технологии 
со двојна употреба издадена од надлежниот орган на 
земјата на извозникот, заверена на нотар со заверен 
превод на македонски јазик, 

3. копија на сертификат за краен корисник и/или 
меѓународен сертификат за увоз, издаден од надлежни-
от орган на државата на крајниот корисник со заверен 
превод на македонски јазик, 

4. копија со заверен превод на македонски јазик на 
документ од производителот на стоките и технологии-
те со двојна употреба,  во кој се опишани техничките 
карактеристики, функционалната намена, квалитетот и 
составот на стоките.  

 
Член  5 

Во барањето за издавање на дозвола за транзит на 
стоки и технологии со двојна употреба, подносителот 
на барањето ја наведува маршрутата на транзит/преми-
нување преку територијата на Република Македонија и 
планираниот рок за транзит. 

Член  6 
Пред да се издаде дозволата за транзит треба: 
- да се споредат техничките и други карактеристики 

на стоките и технологиите за кои се бара дозвола за 
транзит  со параметрите од листата на стоки и техноло-
гии со двојна употреба, 

- да се провери дали стоките и технологиите за кои 
се бара дозвола за транзит по своите карактеристики и 
намена одговараат за наведената крајна употреба, 

- да се провери дали некој од инволвираните лица 
во трансакцијата (извозник, примач, краен корисник, 
брокер) бил претходно инволвиран во било какви ак-
тивности на пролиферација на оружје за масовно уни-
штување, односно дали се наоѓа на некоја од листите 
во кои се утврдени одделни ограничувања за одделни 
држави, лица и ентитети. 

- да се провери дали за земјата на примачот или  за 
земјата на крајниот корисник Советот на безбедност на 
ООН со обврзувачка резолуција има воведено ембарго  
за извоз на оружје, или со одлука на ОБСЕ, или со ем-
барго за извоз на оружје на Европската унија кон кое 
Република Македонија се има придружено, 

- да се прибават мислења од Министерството за од-
брана, Министерството за надворешни работи и Мини-
стерството за внатрешни работи, а во случаите кога ка-
рактерот на стоката или технологијата тоа го  бара и 
мислења од Министерството за здравство, Министерс-
твото за животна средина и просторно планирање и 
Дирекцијата за радијациона сигурност, кои треба да го 
достават  во рок од 30 дена. 

 
Член  7 

Дозволата за транзит на стоки и технологии со двој-
на употреба се издава на образец бр.6, даден во Прилог 
2 на овој правилник. Дозволата за транзит на стоки и 
технологии со двојна употреба се издава во четири 
примероци, и тоа два се доставуваат на барателот, од 
кои еден примерок барателот го доставува до Царинска 
испостава на влез во Република Македонија при по-
стапката за извоз, еден на Царинската управа на Репуб-
лика Македонија и еден се задржува во архивата на 
Министерството за економија. 

 
Член  8 

Дозволата за транзит на стоки и технологии со двој-
на употреба е со важност до една година од датумот на 
издавањето, но не повеќе од 30 дена од датумот на вне-
сување на стокитеи технологиите со двојна употреба 
на територијата на Република Македонија. 

  
Член  9 

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

 
Бр. 11-6568/1 

9 август 2011 година                              Министер, 
           Скопје                                 Ваљон Сараќини, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2619. 
Врз основа на член 22 став 3 од Законот за сточарс-

твото („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/08 и 116/2010), министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАТИЧНАТА 
КНИГА КАКО И КРИТЕРИУМИТЕ КОИ ТРЕБА 
ДА ГИ ИСПОЛНУВА ПРИПЛОДНИОТ ДОБИТОК 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ВО МАТИЧНАТА КНИГА (∗) 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на матичната книга како и критериумите кои 
треба да ги исполнува приплодниот добиток за воведу-
вање во матичната книга. 

 
II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА МАТИЧНАТА КНИГА 
КАКО И КРИТЕРИУМИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИС-
ПОЛНУВА ПРИПЛОДНИОТ ДОБИТОК ОД ВИДОТ 
ГОВЕДА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ВО МАТИЧНАТА КНИГА 

 
Член 2 

Матичната книга за видот говеда (крава и бик) се 
води во форма на книга со тврд повез во зелена боја во 
А4 формат со поврзани и нумерирани евиденциски ли-
стови на бела хартија.  

На првата страна на книгата стои натпис “матична 
книга за говеда”. Натписите се со бела боја. 

Матичната книга за говеда се состои од: 
- главен дел и  
- дополнителен дел   

                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со: 
Одлука на комисијата од 19 јули 1984 година за утврдување критери-
уми за запишување на говеда во родословни книги (84/419/ЕЕЗ) со 
CELEX број 31984D0419 
Одлука на комисијата од 10 мај 1990 година за утврдување на 
критериумите со кои се регулира внесувањето во матичните кни-
ги за стада на чистокрвни приплодни овци и кози (90/255/EEЗ) со 
CELEX број 31990D0255 
Одлука на комисијата од 18 јули 1989 година за утврдување на кри-
териумите со кои се регулира внеkсот во регистарот за хибридни 
приплодни свињи (89/505/EEЗ) со CELEX број 31989D0505 
Одлука на комисијата од 18 јули 1989 година за утврдување на крите-
риумите со кои се регулира внесот во матичните книги на стадата на 
чистокрвни приплодни свињи со CELEX број 31989D0502 
Одлука на комисијата од 10 јануари 1996 година за утврдување 
на критериумите за внесување и регистрација на коњи во матич-
ни книги за потекло за целите на одгледување (Текст со важност 
за ЕЕП) (96/78/EЗ) со CELEX број 31996D0078 

Формата и содржината на матичната книга за гове-
да е дадена во Прилог I кој е составен дел од овој пра-
вилник.                  

 
Член 3 

Говедото за да може да се запише во главниот дел 
на матичната книга за истата раса треба да ги исполну-
ва следниве критериуми:  

- да потекнува од родители и прародители запиша-
ни во матичната книга за говеда за истата раса; 

- да е идентификувано при раѓање во согласност со 
прописите за идентификација на домашни животни и  

- да има педигре утврдено во согласност со матич-
ната книга.  

 
Член 4 

Главниот дел во матичната книга може да се поде-
ли на неколку класи во согласност со особините на го-
ведото. Само говедата кои ги исполнуваат критериуми-
те утврдени во член 3 од овој правилник можат да би-
дат запишани во една од тие класи.  

 
Член 5 

 Женското грло кое не ги исполнува критериумите 
утврдени во член 3 од овој правилник, признатата орга-
низација на одгледувачи на говеда која води матична 
книга, може да го запише во дополнителниот дел на 
истата матична книга. Женското грло мора да ги ис-
полнува следниве критериуми:  

- нејзината идентификација да е во согласност со 
матичната книга;  

- да биде оценета дека ги исполнува стандардите за 
расата и  

- да исполнува минимални критериуми за нејзините 
перформанси согласно правилата на матичната книга.  

Критериумите наведени во член 3 алинеи 2 и 3 од 
овој правилник можат да се разликуваат во зависност 
од тоа дали женското грло припаѓа на расата и покрај 
тоа што нема познато потекло, или било добиено со 
вкрстување направено согласно одгледувачката про-
грама за расата која ја води Признатата организација на 
одгледувачи на говеда и која ја води матичната книга.  

 
Член 6 

Женското грло чија мајка и баба се запишани во до-
полнителниот дел на матичната книга на начин соглас-
но член 5 став 1 од овој правилник и чиј татко и двајца 
дедовци се запишани во главниот дел на книгата во 
согласност со критериумите утврдени во член 3 од овој 
правилник, се смета за женско грло во чиста раса и се 
запишува во главниот дел на матичната книга согласно 
член 3 од овој правилник.   
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III. ФОРМА И СОДРЖИНА НА МАТИЧНАТА КНИГА 
КАКО И КРИТЕРИУМИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛ-
НУВА ПРИПЛОДНИОТ ДОБИТОК ОД ВИДОТ ОВЦИ И 
 КОЗИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ВО МАТИЧНАТА КНИГА 

 
Член 7 

Матичната книга за видот овци и кози (овца/овен и 
коза/јарец) се води во форма на книга со тврд повез во 
црвена боја во А4 формат со поврзани и нумерирани 
евиденциски листови на бела хартија.  

На првата страна на книгата стои натпис “матична 
книга за овци и кози”. Натписите се со бела боја. 

Матичната книга за овци и кози се состои од: 
- главен дел и  
- дополнителен дел                             
Формата и содржината на матичната книга за овци 

и кози е дадена во Прилог II кој е составен дел од овој 
правилник.                  

 
Член 8 

Овцата и козата за да можат да се запишат во глав-
ниот дел на матичната книга за истата раса треба да ги 
исполнуваат следниве критериуми:  

- да потекнуваат од родители и прародители запи-
шани во матичната книга за овци и кози за истата раса; 

- да се идентификувани при раѓање во согласност со 
прописите за идентификација на домашни животни и  

- да имаат педигре утврдено во согласност со ма-
тичната книга.  

 
Член 9 

Главниот дел во матичната книга може да се поде-
ли на неколку класи во согласност со особините на ов-
ците и козите. Само овците и козите кои ги исполнува-
ат критериумите утврдени во член 8 од овој правилник 
можат да бидат запишани во една од тие класи.  

 
Член 10 

 Женското грло кое не ги исполнува критериумите 
утврдени во член 8 од овој правилник, признатата орга-
низација на одгледувачи на овци и кози која води ма-
тична книга, може да ги запише во дополнителниот дел 
на истата матична книга. Женското грло мора да ги ис-
полнува следниве критериуми:  

- нејзината идентификација да е во согласност со 
матичната книга;  

- да биде оценета дека ги исполнува стандардите за 
расата и  

- да исполнува минимални критериуми за нејзините 
перформанси согласно правилата на матичната книга. 

Критериумите наведени во член 8 алинеи 2 и 3 од 
овој правилник можат да се разликуваат во зависност 
од тоа дали женското грло припаѓа на расата и покрај 

тоа што нема познато потекло, или било добиено со 
вкрстување направено согласно одгледувачката про-
грама за расата која ја води Признатата организација на 
одгледувачи на овци и кози и која ја води матичната 
книга.  

 
Член 11 

Женското грло чија мајка и баба се запишани во до-
полнителниот дел на матичната книга на начин соглас-
но член 10 став 1 од овој правилник и чиј татко и двај-
ца дедовци се запишани во главниот дел на книгата во 
согласност со критериумите утврдени во член 8 од овој 
правилник, се смета за женско грло во чиста раса и се 
запишува во главниот дел на матичната книга согласно 
член 8 од овој правилник.   

 
IV. ФОРМА И СОДРЖИНА НА МАТИЧНАТА КНИГА 
КАКО И КРИТЕРИУМИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИС-
ПОЛНУВА ПРИПЛОДНИОТ ДОБИТОК ОД ВИДОТ 
СВИЊИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ВО МАТИЧНАТА КНИГА 

 
Член 12 

Матичната книга за видот свињи (маторица и не-
рез) се води во форма на книга со тврд повез во црвена 
боја во А4 формат со поврзани и нумерирани евиден-
циски листови на бела хартија.  

На првата страна на книгата стои натпис “матична 
книга за свињи”. Натписите се со бела боја. 

Матичната книга за свињи се состои од: 
- главен дел и  
- дополнителен дел                             
Формата и содржината на матичната книга за сви-

њи е дадена во Прилог III кој е составен дел од овој 
правилник.                  

 
Член 13 

Свињата за да може да се запише во главниот дел 
на матичната книга за истата раса треба да ги исполну-
ва следниве критериуми:  

- да потекнува од родители и прародители запиша-
ни во матичната книга за свињи за истата раса; 

- да е идентификувано при раѓање во согласност со 
прописите за идентификација на домашни животни и  

- да има педигре утврдено во согласност со матич-
ната книга.  

 
Член 14 

Главниот дел во матичната книга може да се поде-
ли на неколку класи во согласност со особините на 
свињата. Само свињите кои ги исполнуваат критериу-
мите утврдени во член 13 од овој правилник можат да 
бидат запишани во една од тие класи.  
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Член 15 
 Женското грло кое не ги исполнува критериумите 

утврдени во член 13 од овој правилник  признатата ор-
ганизација на одгледувачи на свињи која води матична 
книга, може да ја запише во дополнителниот дел на 
истата матична книга. Женското грло мора да ги ис-
полнува следниве критериуми:  

- нејзината идентификација да е во согласност со 
матичната книга;  

- да биде оценета дека ги исполнува стандардите за 
расата и  

- да исполнува минимални критериуми за нејзини-
те перформанси согласно правилата на матичната 
книга.  

Критериумите наведени во член 13 алинеи 2 и 3 од 
овој правилник можат да се разликуваат во зависност 
од тоа дали женското грло припаѓа на расата и покрај 
тоа што нема познато потекло, или било добиено со 
вкрстување направено согласно одгледувачката про-
грама за расата која ја води Признатата организација 
на одгледувачи на свињи и која ја води матичната 
книга.  

 
Член 16 

Женското грло чија мајка и баба се запишани во до-
полнителниот дел на матичната книга на начин соглас-
но член 15 став 1 од овој правилник и чиј татко и двај-
ца дедовци се запишани во главниот дел на книгата во 
согласност со критериумите утврдени во член 13 од 
овој правилник, се смета за женско грло во чиста раса 
и се запишува во главниот дел на матичната книга сог-
ласно член 13 од овој правилник.   

 
V. ФОРМА И СОДРЖИНА НА МАТИЧНАТА КНИГА 
КАКО И КРИТЕРИУМИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИС-
ПОЛНУВА ПРИПЛОДНИОТ ДОБИТОК ОД ВИДОТ 
КОЊИ  ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ВО МАТИЧНАТА КНИГА 

 
Член 17 

Матичната книга за видот коњи (кобила и пастув) 
се води во форма на книга со тврд повез во зелена боја 
во А4 формат со поврзани и нумерирани евиденциски 
листови на бела хартија.  

На првата страна на книгата стои натпис “матична 
книга за коњи”. Натписите се со бела боја. 

Матичната книга за коњи се состои од: 
- главен дел и  
- дополнителен дел                             
Формата и содржината на матичната книга за коњи 

е дадена во Прилог IV кој е составен дел од овој пра-
вилник.      

Член 18 
Коњот за да може да се запише во главниот дел на 

матичната книга за истата раса треба да ги исполнува 
следниве критериуми:  

- да потекнува од родители и прародители запиша-
ни во матичната книга за коњи за истата раса; 

- да е идентификувано при раѓањето во соглас-
ност со прописите за идентификација на домашни 
животни и  

- да има педигре утврдено во согласност со матич-
ната книга.  

 
Член 19 

Главниот дел во матичната книга може да се поде-
ли на неколку класи во согласност со особините на ко-
њот. Само коњот кои ги исполнува критериумите утвр-
дени во член 18 од овој правилник може  да биде  запи-
шан во една од тие класи.  

 
Член 20 

Женското грло кое не ги исполнува критериумите 
утврдени во член 18 од овој правилник признатата ор-
ганизација на одгледувачи на коњи која води матична 
книга, може да ја запише во дополнителниот дел на 
истата матична книга. Женското грло треба да ги ис-
полнува следниве критериуми:  

- нејзината идентификација да е во согласност со 
матичната книга;  

- да биде оценета дека ги исполнува стандардите за 
расата и  

- да исполнува минимални критериуми за нејзи-
ните перформанси согласно правилата на матичната 
книга.  

Критериумите наведени во член 18 алинеи 2 и 3 
од овој правилник можат да се разликуваат во завис-
ност од тоа дали кобилата припаѓа на расата и покрај 
тоа што нема познато потекло, или била добиена со 
вкрстување направено согласно одгледувачката про-
грама за расата која ја води Признатата организација 
на одгледувачи на коњи и која ја води матичната 
книга.  

 
VI.  ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 21 

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

 
  Бр.08-7043/3 

17 август 2011 година                           Министер, 
      Скопје                               Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
 
Врз основа на член 10 став 6 од Законот за прекурзори („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 37/04, 40/07 и 53/11), министерот за здравство, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ИЗДАВАЊЕ  НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОМЕТ СО ПРЕКУРЗОРИ,  
ОДНОСНО ЗА ОБНОВА НА ОДОБРЕНИЕТО 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето за донесување на решение за изда-
вање на одобрение за вршење на промет со прекурзори, односно за обнова на одобрението во рокот утврден во 
членот 10 став 4 од Законот за прекурзори. 

 
Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барање за донесување на решение за изда-
вање на одобрение за вршење на промет со прекурзори, односно за обнова на одобрението“ во формат А-4, во 
бела боја кој е даден во Прилог, и е составен дел од овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, на-
зив на барањето, назив на правното лице, односно име и презиме на физичкото лице подносител на барањето, 
седиште на правното лице, односно адреса на физичкото лице, краток опис поради што се поднесува барањето, 
број, датум и место и потпис на подносителот на барањето. 

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копие од барањето за издавање на одобрение за вршење 
на промет со прекурзори, односно за обнова на одобрението. 

 
Член 3 

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

 
  Бр. 10-8061/2 

19 август 2011 година                                             Министер, 
     Скопје                                                        Никола Тодоров, с.р. 

 
2620. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2621. 

Судскиот совет на Република Македонија постапу-
вајќи согласно Aмандман XXVI на Уставот на Репуб-
лика Македонија објавен во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.107/2005, на седницата на Со-
ветот го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува престанок на судиската функција на 

Христина Шикалеска, судија на Основен суд Скопје 1 Ско-
пје поради исполнување на условите за старосна пензија. 

2. Судиската функција на Христина Шикалеска 
престанува на 10.8.2011 година. 

3. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

 
 Бр. 07-1370/1                           Судски совет 

17 август 2011 година          на Република Македонија 
    Скопје                                   Претседател,       
                                       Александра Зафироска, с.р. 

___________ 
2622. 

Судскиот совет на Република Македонија врз основа 
на член 39 од Законот за Судски совет на Република Ма-
кедонија („Службен весник на РМ“ бр.60/06), објавува  

 
О Г Л А С 

 
- За избор на 10 (десет) судии на Управниот суд; 
- За избор на 1 (еден) судија на Врховниот суд на РМ; 
- За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд 

Битола; 
- За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд 

Скопје; 
- За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд 

Штип; 
- За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Битола; 
- За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Скоп-

је 1 Скопје; 
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Скопје 

2 Скопје и 
- За избор на претседател на Управен суд. 
Кандидатите за избор на судии треба да ги испол-

нуваат  условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/06) и член 6 и 7 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/08). 

Kандидатите за избор на судија во Управниот суд 
треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 
45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 
58/06)  и посебните услови од член 17 став 2 алинеја 1 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010).  

Кандидатите за избор на претседател треба да ги ис-
полнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од 
Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/06)  в.в. 
со член 18 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 150/2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е по-
старo од eдна година од денот на издавање и уверение 
дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на 
вршење на професија дејност или должност, да не е по-
старо од шест месеци од денот на издавањето), да ги 
достават до Судскиот совет на Република Македонија, 
ул„Вељко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ“.  

Образецот за пријава може да се подигне во еле-
ктронска форма на WEB страната на Судскиот совет на 
Република Mакедонија на следната адреса: 
http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc 

Покрај наведеното лицето кандидат за носител на јав-
на функција треба да достави и доказ за верифицирана из-
јава за исполнување на условите за вршење на јавна функ-
ција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2 од Законот за 
определување дополнителен услов за вршење јавна функ-
ција („Службен весник на РМ“ бр. 14/08 од 29.1.2008 го-
дина) и Законот за изменување и дополнување на Законот 
за определување дополнителен услов за вршење јавна 
функција („Службен весник на РМ“ бр.64/09 од 22.5.2009 
година), издаден од надлежната Комисија за верификаци-
ја на факти, согласно наведениот закон. Некомплетните 
документи нема да се разгледуваат. 

 
Бр.07-1311/1 од 15.7.2011              Судски совет                                          
Бр.07-1328/1 од 20.7.2011    на Република Македонија                               

          Скопје                              Претседател,                               
                                         Александра Зафироска, с.р.  

_____________ 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2623. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно член 9 став 1 алинеја 3 и член 43 од 
Закон за Советот на јавните обвинители на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07) член 
65 став 1 алинеја 4 од Законот за јавното обвинителс-
тво („Службен  весник РМ“ бр.150/07) и член 13 став 1 
алинеја 3 од Деловникот за работа  на Советот  на јав-
ните обвинители на Република Македонија, на седница  
одржана на 19.8.2011 година, ја  донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА  
ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ  

I 
На Димитрула Апостоловска, јавен обвинител во 

Основното јавно обвинителство Скопје, и се утврди 
престанок на функцијата јавен обвинител поради избор 
на друга јавна функција – Судија на Управен суд.  

II 
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
       СОР бр.7/11                 Совет на јавните обвинители 
19 август 2011 година          на Република Македонија 

     Скопје                            Заменик претседател, 
                                               Насер Ајдари, с.р. 
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