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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3183. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ШТИП 
 

Член 1 
Недвижниот имот сопственост на Република Маке-

донија кој се наоѓа на улица „Васил Главинов“ бб во 
Штип, КП број 8624 евидентиран во Имотен лист број 
74849 за КО Штип 4, што се состои од: 

1. Влез 1 (подрум) 1 просторија број 1 (магацин) со 
површина 62.88м2; 

2. Влез 1 (приземје) 6 простории и тоа: број 16 со 
површина од 13,25м2, број 17 со површина од 4,46м2 и 
број 18 со површина од 2,30м2 и канцеларии и тоа:  
број 1 со површина 15,75м2, број 3 со површина од 
6,40м2 и број 19 со површина од 18,19м2; 

3. Влез 1 (кат 1) 4 простории и тоа: канцеларии број 
25 со површина од 15,59м2, број 26 со површина од 
15,75м2, број 27 со површина од 15,75м2 и број 28 со 
површина од 15,75м2; 

4. Влез 1 (кат 2) 1 просторија и тоа: хол пред сала за 
седници со површина од 200,25м2; 

5. Влез 2 (кат 2) 5 простории и тоа: канцеларија број 
1 со површина од 21,71 м2-ходник, просторија број 2 со 
површина од 22,71м2-скалишен простор, простории број 
3 со површина од 14,89м2, број 4 со површина од 14,89 
м2 и канцеларија број 5 со површина од 14,89м2; 

6. Влез 1 (кат 3) 3 простории и тоа: просторија број 2 
со површина од 94,58м2-ходник и канцеларии број 12 со 
површина од 16,63м2 и број 13 со површина од 15,84м2; 

7. Влез 2 (кат 3) 16 простории и тоа: просторија 
број 4 со површина од 43,78 м2-ходник, просторија број 
5 со површина од 22,71м2-скалишен простор, просто-
рии-санитарен чвор број 10 со површина 1,23м2, број 
11 со површина 1,19м2, број 12 со површина 2,70м2, 
број 13 со површина 2,74м2, број 14 со површина 
1,19м2, број 15 со површина 1,82м2 и број 16 со повр-
шина 1,82м2, канцеларии број 1 со површина од 
47,75м2, број 2 со површина од 15,00м2, број 3 со повр-
шина од 47,65м2 број 6 со површина од 15,90м2, број 7 
со површина од 15,03м2, број 8 со површина од 31,98 
м2, број 9 со површина од 15,42м2; 

8. Влез 1 (кат 4) 1 просторија број 6 со површина од 
32,67м2; 

9. Влез 2 (кат 4) 19 простории и тоа: просторија 
број 7 со површина од 43,78 м2-ходник, број 6 со повр-
шина од 22,71м2-скалишен простор, простории-санита-
рен чвор број 13 со површина од 2,10м2, број 14 со по-
вршина од 1,19м2, број 15 со површина од 2,77м2, број 
16 со површина од 1,20м2, број 17 со површина од 
1,19м2, број 18 со површина од 2,74м2, број 19 со повр-
шина од 1,82 м2, канцеларии број 1 со површина од 
15,00м2, број 2 со површина од 32,50м2, број 3 со повр-
шина од 14,60м2, број 4 со површина од 15,00м2, број 5 
со површина од 32,50м2, број 8 со површина од 
15,40м2, број 9 со површина од 16,07м2, број 10 со по-
вршина од 16,07м2, број 11 со површина од 16,17м2, 
број 12 со површина од 16,07 м2, утврден со Геодетски 
елаборат за посебни намени - етажен премер на зграда 
на општина Штип за  КО Штип 4, број 26/126/382 од 
3.09.2010 година, се дава на времено користење за пер-
иод од 20 години, без надомест на општина Штип. 

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

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

 
    Бр.51-495/1                 Заменик на претседателот  

17 ноември 2010 година     на Владата на Република  
      Скопје                                  Македонија, 
                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
3184. 

Врз основа на член 46 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09 и 124/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРО-
ГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2010 ГОДИНА И ГОДИШНИ-
ОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2010 ГОДИНА НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ –  

СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа за 2010 година и Годишниот фи-
нансиски план за 2010 година на Агенцијата за плани-
рање на просторот - Скопје бр. 0402-95 и бр. 03-94, 
усвоени од Управниот одбор на Агенцијата. 

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

 
        Бр. 51-4525/1               Заменик на претседателот  
24 ноември 2010 година         на Владата на Република 
              Скопје                               Македонија,  
                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3185. 

Врз основа на член 61 став 2 од Законот за здрав-
ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 24.11.2010  
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната 

одлука за изменување на Статутот на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија бр. 02-12631/12 од 
7.9.2010 година, донесена од Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.9.2010 година. 

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

 
  Бр. 51-5602/1              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година        на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3186. 
Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите во државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Центар 2 на ул.Народен 
Фронт бр.21, на КП 80 за КО Центар 2, број на зграда 
1, намена на зграда и друг објект А2, влез 3, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда дп, внатрешна површина во 125 м2, 
во корист на Република Македонија во Јавната книга за 
запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/1               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                    Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3187. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите во државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Хума на ул.Брња Мари, на 
КП 160/2 за КО Хума, број на зграда 1, намена на згра-
да и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посе-
бен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда 
ДП, внатрешна површина во 116 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Хума на 
ул.Брња Мари, на КП 160/2 за КО Хума, број на зграда 
2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 91 м2, во 
корист на Република Македонија во Јавната книга за 
запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/2               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3188. 
Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите во државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Селник на ул. Петков 
Кмен, на КП 1789 за КО Селник, број на зграда 1, на-
мена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат подрум, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда П, внатрешна површина во 29 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Селник 
на ул.Петков Кмен, на КП 1789 за КО Селник, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 141 
м2, во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/3              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година        на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3189. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите во државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Гевгелија на ул.Голем Ја-
вор, на КП 694 за КО Гевгелија, број на зграда 1, наме-
на на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат приземје, број 
на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од 
зграда ПП, внатрешна површина во 6 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Гевгелија 
на ул.Голем Јавор, на КП 694 за КО Гевгелија, број на 
зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 86 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Гевгелија 
на ул.Голем Јавор, на КП 694 за КО Гевгелија, број на 
зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
подрум, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 24 м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Гевгелија 
на ул.Голем Јавор, на КП 694 за КО Гевгелија, број на 
зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 144 
м2, во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/4               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3190. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите во државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Валандово на ул.Ленино-
ва, на КП 2245 за КО Валандово, број на зграда 1, на-
мена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат 1, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да дп, внатрешна површина во 53 м2, во корист на Ре-
публика Македонија во Јавната книга за запишување 
на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/5               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3191. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Јабланица вон гр. на ул. 
„Страиште“, на КП 17 за КО Јабланица вон гр., број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
пр, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда ДП, внатрешна површина во 144 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Јабланица 
вон гр. на ул. „Страиште“, на КП 17 за КО Јабланица 
вон гр., број на зграда 2, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат пр, број на посебен дел од зграда 1, на-
мена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површи-
на во 74 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Јабланица 
вон гр. на ул. „Страиште“, на КП 17 за КО Јабланица 
вон гр., број на зграда 3, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат пр, број на посебен дел од зграда 1, на-
мена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површи-
на во 7 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Јабланица 
вон гр. на ул. „Страиште“, на КП 17 за КО Јабланица 
вон гр., број на зграда 4 намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат пр, број на посебен дел од зграда 1, на-
мена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површи-
на во 15 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Јабланица 
вон гр. на ул. „Драго“, на КП 5 за КО Јабланица вон 
гр., број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат пр, број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 
23 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Јабланица 
вон гр. на ул. „Драго“, на КП 5 за КО Јабланица вон 
гр., број на зграда 2, намена на зграда и друг објект, В4, 
влез 1, кат пр. број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 8 
м2, во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата од недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/6              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година        на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3192. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар, објект која се наоѓа во Баниште на ул. „Костени“ 
на КП 379 за КО Баниште, број на зграда 1, намена на 
зграда и друг објект В4, влез 1, кат подрум, број на по-
себен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда 
П, внатрешна површина во 47 м2, 

на недвижна ствар, објект која се наоѓа во Баниште 
на ул. „Костени“ на КП 379 за КО Баниште, број на згра-
да 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда ДП, внатрешна површина во 137 м2, 

на недвижна ствар, објект која се наоѓа во Баниште 
на ул. „Костени“ на КП 379 за КО Баниште, број на згра-
да 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда ПП, внатрешна површина во 18 м2, 
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на недвижна ствар, објект која се наоѓа во Баниште 
на ул. „Костени“ на КП 379 за КО Баниште, број на 
зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 11 
м2, во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/7               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3193. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ  НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Трново на ул. „Јончеви-
ца“, на КП 304 за КО Трново, број на зграда 1, намена 
на зграда и друг објект В4, влез 1, кат подрум, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да П, внатрешна површина во 152 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трново на 
ул. „Јончевица“, на КП 304 за КО Трново, број на згра-
да 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 229 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трново на 
ул. „Јончевица“, на КП 304 за КО Трново, број на згра-
да 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ПП,  внатрешна површина во 2 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Трново на 
ул. „Јончевица“, на КП 305 за КО Трново, број на згра-
да 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 23 м2, во 
корист на Република Македонија во Јавната книга за 
запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/8               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3194. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ  НА  ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Радожда на ул. „Локов“, 
на КП 2573 за КО Радожда, број на зграда 1, намена на 
зграда и друг објект В4, влез 1, кат су, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во 213 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Радожда 
на ул. „Локов“, на КП 2573 за КО Радожда, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
пр, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда ДП, внатрешна површина во 221 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Радожда 
на ул. „Локов“, на КП 2573 за КО Радожда, број на 
зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
пр, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда ДП, внатрешна површина во 59 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Радожда 
на ул. „Локов“, на КП 2573 за КО Радожда, број на 
зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
пр, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда ПП, внатрешна површина во 5 м2, во ко-
рист на Република Македонија во Јавната книга за за-
пишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/9              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3195. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Радолишта вон гр. на ул. 
„Караула“, на КП 100 за КО Радолишта вон гр., број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
пр, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда ДП, внатрешна површина во 198 м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Радолишта 
вон гр. на ул. „Караула“, на КП 100 за КО Радолишта вон 
гр., број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат пр, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 43 м2, 
во корист на Република Македонија во Јавната книга за 
запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/10             Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година        на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3196. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 24.11.2010 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар објект која се наоѓа во Гостивар на ул. „Браќа 
Иновски“ бр. 61, на КП 5311 за КО Гостивар 2, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат 
1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда ДП, внатрешна површина во 53 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Гостивар 
на ул. „Браќа Иновски“ бр. 61, на КП 5311 за КО Гости-
вар 2, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
Б4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 71 
м2, во корист на Република Македонија, во Јавната книга 
за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

  
   Бр. 51-6020/11                Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
        Скопје                                 Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3197. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар 
објект која се наоѓа во Битола на ул. „Партизанска“ 96/98, 
на КП 14618 за КО Битола 3, број на зграда 1, намена на 

зграда и друг објект Б4, влез 4, кат приземје, број на посе-
бен дел од зграда 0, намена на посебен дел од зграда ДП, 
внатрешна површина во 104 м2, во корист на Република 
Македонија во Јавната книга за запишување на правата на 
недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 51-6020/12                Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                    Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3198. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Драгош на ул. „Полего“ на 
КП 1731 за КО Драгош, број на зграда 1, намена на 
зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да ДП, внатрешна површина во 126м2, на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Драгош на ул. „Полего“, 
на КП 1731 за КО Драгош, број на зграда 1, намена на 
зграда и друг објект В4, влез 1, кат подрум, број на по-
себен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда 
П, внатрешна површина во 56м2, во корист на Репуб-
лика Македонија во Јавната книга за запишување на 
правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

  Бр. 51-6020/15               Заменик на претседателот  
24 ноември 2010 година         на Владата на Република  

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

___________ 
3199. 

Врз основа на член 91,  став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на  24.11.2010 година, донесе 

     
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ  НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Се запишува право на сопственост на недвижна 

ствар објект која се наоѓа во Живојно на ул. Дабица,  
на КП  1925/3 за КО Живојно, број на зграда 1, намена 
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на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат подрум, број на 
посебен дел од зграда 0, намена на посебен дел од згра-
да П, внатрешна површина во 85 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Живојно 
на ул. Дабица  на КП 1925/3 за КО Живојно, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 148 
м2, на недвижна ствар објект која се наоѓа во Живојно 
на ул. Дабица  на КП  1925/3 за КО Живојно, број на 
зграда 2, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 7 
м2 во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите.   

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија.“  

 
Бр. 51-6020/16               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                    Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3200. 

Врз основа на член 91,  став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.11.2010  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ  НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Љубојно на ул. Село,  на 
КП 2094 за КО Љубојно, број на зграда 1, намена на 
зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 263 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубојно 
на ул. Село,  на КП  2608 за КО Љубојно, број на зграда 
1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 116 м2, 
на недвижна ствар објект која се наоѓа во Љубојно  на 
ул. Село  на КП  2608 за КО Љубојно, број на зграда 2, 
намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда ДП, внатрешна површина во 85 м2, во корист 
на Република Македонија во Јавната книга за запишу-
вање на правата на недвижностите.   

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија.“  

 
  Бр. 51-6020/17               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3201. 
Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Свети Николе на ул. Пло-
штад Илинден бр.12, на КП 10033 за КО Свети Николе, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда дп,внатрешна површи-
на во 136 м2, во корист на Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижно-
стите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/18              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година        на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3202. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Стар Дојран на ул. Дуб, на 
КП 58 за КО Стар Дојран, број на зграда 1, намена на 
зграда и друг објект Б4, влез 1, кат приземје, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да ПП, внатрешна површина во 14 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Стар До-
јран на ул. Дуб, на КП 59 за КО Стар Дојран, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат 
подрум, број на посебен дел од зграда 0, намена на по-
себен дел од зграда П, внатрешна површина во 32 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Стар До-
јран на ул. Дуб, на КП 59 за КО Стар Дојран, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 80 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Стар До-
јран на ул.Дуб, на КП 60 за КО Стар Дојран, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 91 
м2, во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
  Бр. 51-6020/19              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3203. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Конопиште, место викано 
Село, на КП 651 за КО Конопиште, број на зграда 1, 
намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат подрум, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда П, внатрешна површина во 80 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Конопи-
ште, место викано Село, на КП 651 за КО Конопиште, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда дп, внатрешна повр-
шина во 205 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Конопи-
ште, место викано Село, на КП 651 за КО Конопиште, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда дп, внатрешна површина во 210 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Конопи-
ште, место викано Село, на КП 651 за КО Конопиште, 
број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда дп, внатрешна повр-
шина во 143 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Конопи-
ште, место викано Село, на КП 651 за КО Конопиште, 
број на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат 1 број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда дп, внатрешна површина во 47 
м2, во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/20               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                       Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3204. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.11.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Штип на ул. „Ристо Стој-
ков“ бр.16, на КП 8071 за КО Штип 5, број на зграда 1, 
намена на зграда и друг објект А2, влез 1, кат приземје, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда дп, внатрешна површина во 155 м²,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Штип на 
ул. „Ристо Стојков“ бр.16, на КП 8071 за КО Штип 5, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 
1, кат мезанин, број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда дп, внатрешна површина во 
117 м², во корист на Република Македонија во Јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 51-6020/21                Заменик на претседателот  
24 ноември 2010 година        на Владата на Република 
             Скопје                               Македонија,                           

                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3205. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Кисела Вода 1 на ул. Пр-
вомајска бб, на КП 1086 за КО Кисела Вода 1, број на 
зграда 5, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда дп, внатрешна површина во 114 
м², во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
       Бр. 51-6020/22                 Заменик на претседателот  
24 ноември 2010 година         на Владата на Република 
             Скопје                                Македонија, 
                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3206. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.11.2010 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Центар 1 на ул. „Михаил 
Цоков“ бб, на КП 5407 за КО Центар 1, број на зграда 
2, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда дп, внатрешна површина во 135 м², 
во корист на Република Македонија во Јавната книга за 
запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
       Бр. 51-6020/23                  Заменик на претседателот  
24 ноември 2010 година        на Владата на Република 
             Скопје                               Македонија,                           
                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3207. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Велес на ул. Енгелсова 
бр.2, на КП 1520 за КО Велес, број на зграда 1, намена 
на зграда и друг објект А2, влез 1, кат приземје, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да дп, внатрешна површина во 116 м²,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Велес на 
ул. „Енгелсова“ бр. 2, на КП 1520 за КО Велес, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 1, кат 
подрум, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда П, внатрешна површина во 51 м² во 
корист на Република Македонија во Јавната книга за 
запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 51-6020/24                 Заменик на претседателот  
24 ноември 2010 година         на Владата на Република 
               Скопје                                Македонија, 
                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3208. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.11.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Кичево на бул. Ослободу-
вање бб, на КП 2094/1 за КО Кичево, број на зграда 1, 
намена на зграда и друг објект А2, влез 1, кат приземје, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда дп, внатрешна површина во 45 м²,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Кичево на 
бул. „Ослободување“ бб, на КП 2094/1 за КО Кичево, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 
1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 14 
м² во корист на Република Македонија во Јавната книга 
за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
       Бр. 51-6020/25                 Заменик на претседателот  
24 ноември 2010 година         на Владата на Република 
            Скопје                                     Македонија, 
                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3209. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите во државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Центар 1 на ул.Климент 
Охридски бр.15, на КП 10074/1 за КО Центар 1, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат 
приземје, број  на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда дп, внатрешна површина во 134 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Центар 1, 
на ул.Климент Охридски бр.15, на КП 10074/1 за КО 
Центар 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат мезанин 1, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда дп, внатреш-
на површина во 240 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Центар 1, 
на ул.Климент Охридски бр.15, на КП 10074/1 за КО 
Центар 1, број на зграда 1, намена на зграда и друг об-
јект Б4, влез 1, кат мезанин 1, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда пп, внатреш-
на површина во 7 м2, во корист на Република Македо-
нија во Јавната книга за запишување на правата на нед-
вижностите. 

 
Член 2 

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

  Бр. 51-6020/26              Заменик на претседателот  
24 ноември 2010 година         на Владата на Република  

      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3210. 
Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите во државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Ржаничино на ул.Гелдија, 
на КП 1/2 за КО Ржаничино, број на зграда 1, намена 
на зграда и друг објект Г2, влез 1, кат приземје, број на 
посебен дел од зграда 0, намена на посебен дел од згра-
да пп, внатрешна површина во 234 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничино 
на ул.Гелдија, на КП 1/2 за КО Ржаничино, број на згра-
да 2, намена на зграда и друг објект Г2, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен 
дел од зграда пп, внатрешна површина во 1551 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничино 
на ул.Гелдија, на КП 1/2 за КО Ржаничино, број на згра-
да 3, намена на зграда и друг објект Г2, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен 
дел од зграда пп, внатрешна површина во 1643 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничино 
на ул.Гелдија, на КП 1/2 за КО Ржаничино, број на згра-
да 4, намена на зграда и друг објект Г2, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен 
дел од зграда пп, внатрешна површина во 1577 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничино 
на ул.Гелдија, на КП 1/2 за КО Ржаничино, број на згра-
да 5, намена на зграда и друг објект Г2, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен 
дел од зграда г, внатрешна површина во 117 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничи-
но на ул.Гелдија, на КП 1/2 за КО Ржаничино, број на 
зграда 6, намена на зграда и друг објект Г2, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 0, намена на 
посебен дел од зграда пп, внатрешна површина во 8 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничино 
на ул.Гелдија, на КП 1/2 за КО Ржаничино, број на згра-
да 7, намена на зграда и друг објект Г2, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен 
дел од зграда пп, внатрешна површина во 36 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничино 
на ул.Гелдија, на КП 1/2 за КО Ржаничино, број на згра-
да 8, намена на зграда и друг објект Г2, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен 
дел од зграда пп, внатрешна површина во 46 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничино 
на ул.Гелдија, на КП 1/2 за КО Ржаничино, број на згра-
да 9, намена на зграда и друг објект Г2, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен 
дел од зграда пп, внатрешна површина во 26 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничино 
на ул.Гелдија, на КП 1/2 за КО Ржаничино, број на згра-
да 10, намена на зграда и друг објект Г2, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен 
дел од зграда пп, внатрешна површина во 10 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничино 
на ул.Гелдија, на КП 1/2 за КО Ржаничино, број на згра-
да 11, намена на зграда и друг објект Г2, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен 
дел од зграда пп, внатрешна површина во 35 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничино 
на ул.Гелдија, на КП 1/2 за КО Ржаничино, број на згра-
да 12, намена на зграда и друг објект Г2, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен 
дел од зграда пп, внатрешна површина во 949 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничино 
на ул.Гелдија, на КП 1/2 за КО Ржаничино, број на згра-
да 13, намена на зграда и друг објект Г2, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен 
дел од зграда пп, внатрешна површина во 99 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничино 
на ул.Гелдија, на КП 1/2 за КО Ржаничино, број на згра-
да 14, намена на зграда и друг објект Г2, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен 
дел од зграда пп, внатрешна површина во 28 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Ржаничи-
но на ул.Гелдија, на КП 1/2 за КО Ржаничино, број на 
зграда 15, намена на зграда и друг објект Г2, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 0, намена на 
посебен дел од зграда пп, внатрешна површина во 15 
м2, во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/27              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                       Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3211. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите во државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Куманово на ул. 11-ти 
Октомври бб, на КП 16416 за КО Куманово, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда дп, внатрешна површина во 13 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово 
на ул. 11-ти Октомври бб, на КП 16416 за КО Кумано-
во, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда дп, внатрешна повр-
шина во 95 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово 
на ул. 11-ти Октомври бб, на КП 16416 за КО Кумано-
во, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат 2, приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда дп, внатрешна повр-
шина во 67 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово 
на ул. 11-ти Октомври бб, на КП 16416 за КО Кумано-
во, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 2, кат приземје, број на посебен дел од зграда 0, 
намена на посебен дел од зграда дп, внатрешна повр-
шина во 34 м2, 
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово 
на ул. 11-ти Октомври бб, на КП 16416 за КО Куманово, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 
3, кат приземје, број на посебен дел од зграда 0, намена 
на посебен дел од зграда г, внатрешна површина во 36 
м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга 
за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/28              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3212. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07),  Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар – објект кој се наоѓа во Куманово на ул. Желез-
ничка бб, на КП 22694 за КО Куманово, број на зграда 
1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда дп, внатрешна површина во 262 м2, 
во корист на Република Македонија во Јавната книга за 
запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/29               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3213. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.11.2010  година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА  НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар – објект кој се наоѓа во Крњево на ул. Плоштова, 
на КП 172/1 за КО Крњево, број на зграда 1, намена на 
зграда и друг објект Б4, влез 1, кат приземје, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да дп, внатрешна површина во 19 м2, во корист на Ре-
публика Македонија во Јавната книга за запишување 
на правата на недвижностите. 

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

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

 
  Бр. 51-6020/30              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3214. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите во државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА  ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

 
Се запишува право на сопственост на недвижна 

ствар објект која се наоѓа во Гази Баба на ул.Алексан-
дар Македонски бб, на КП 1222 за КО Гази Баба, број 
на зграда 6, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, 
кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда дп, внатрешна површина во 
108 м2, во корист на Република Македонија во Јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/31               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3215. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите во државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА  НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Скопје на ул.Босна и Хер-
цеговина бб на КП 11968 за КО Скопје, број на зграда 
1, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда дп, внатрешна површина во 89 м2, во 
корист на Република Македонија во Јавната книга за 
запишување на правата на недвижностите. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
  Бр. 51-6020/32               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3216. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите во државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Пирава – вон гр. на ул. 
Ајродрум, на КП 4282 за КО Пирава вон гр., број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда дп, внатрешна површина во 139  м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Пирава – 
вон гр. на ул.Ајродрум, на КП 4282 за КО Пирава вон 
гр., број на зграда 2, намена на зграда и друг објект Б4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда дп, внатрешна повр-
шина во 75  м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пирава – 
вон гр. на ул.Ајродрум, на КП 4282 за КО Пирава вон 
гр., број на зграда 4, намена на зграда и друг објект Б4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда дп, внатрешна повр-
шина во 16  м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Пирава – 
вон гр. на ул.Ајродрум, на КП 4282 за КО Пирава вон 
гр., број на зграда 6, намена на зграда и друг објект Б4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда дп, внатрешна повр-
шина во 5 м2, во корист на Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижно-
стите. 

 
Член 2 

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

 
 Бр. 51-6020/33               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3217. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите во државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Струмица на ул.Джин 
Дол, на КП 7136 за КО Струмица, број на зграда 1, на-
мена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат приземје, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда пп, внатрешна површина во 1 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Струмица 
на ул.Джин Дол, на КП 7136 за КО Струмица, број на 
зграда 2, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда пп, внатрешна површина во 60 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Струмица 
на ул.Джин Дол, на КП 7136 за КО Струмица, број на 
зграда 3, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда дп, внатрешна површина во 52 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Струмица 
на ул.Джин Дол, на КП 7136 за КО Струмица, број на 
зграда 4, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда пп, внатрешна површина во 137 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Струмица 
на ул.Джин Дол, на КП 7136 за КО Струмица, број на 
зграда 5, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда пп, внатрешна површина во 80 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Струмица 
на ул.Джин Дол, на КП 7136 за КО Струмица, број на 
зграда 6, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда пп, внатрешна површина во 199 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Струмица 
на ул.Джин Дол, на КП 7136 за КО Струмица, број на 
зграда 7, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда пп, внатрешна површина во 199 
м2, во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/34               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3218. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за корист-
ење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седниц-
ата, одржана на  24.11.2010 година, донесе 

         
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект кој се наоѓа во Битола на ул. „Јосиф Јоси-
фовски“ бр. 1, на КП 8968/3  за КО Битола, број на 
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зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда дп, внатрешна површина во 128 
м2, во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/35                Заменик на претседателот 

 24 ноември 2010 година        на Владата на Република 
     Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3219. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА 
КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА ПРАВАТА  НА  

НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Се запишува право на сопственост на недвижна 

ствар објект која се наоѓа во Селемли на ул. „Мала 
Чешма“, на КП 745, за КО Селемли, број на зграда 1, 
намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат приземје, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда ДП, внатрешна површина во 143 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа  во Селемли  
на ул. „Мала Чешма“, на КП 745 за КО Селемли, број на 
зграда 2, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1 кат 
подрум, број на посебен дел од зграда 0, намена на посе-
бен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 45 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Селемли  
на ул. „Мала Чешма“, на КП 745 за КО Селемли, број 
на зграда 2, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1 
кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 
79 м2, во корист на Република Македонија во Јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите.   

 
Член 2 

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

 
Бр.51-6020/36                    Заменик на претседателот 

 24 ноември 2010 година        на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3220. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.11.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА 
КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  

НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Се запишува право на сопственост на недвижна 

ствар објект која се наоѓа во Рожден место викано „Се-
ло“, на КП 1406 за КО Рожден, број на зграда 1, намена 
на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат по, број на посе-
бен дел од зграда 0, намена на посебен дел од зграда п, 
внатрешна површина во 63 м2, во корист на Република 
Македонија во Јавната книга за запишување на правата 
на недвижностите.   

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Рожден, ме-
сто викано „Село“, на КП 1406 за КО Рожден, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1 кат 
приз. број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен 
дел од зграда ДП, внатрешна површина во 180 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Рожден, 
место викано „Село“, на КП 1406  за КО Рожден, број 
на зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, 
кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ДП, внатрешна површина во 190 м2, 
во корист на Република Македонија во Јавната книга за 
запишување на правата на недвижностите.   

 
Член 2 

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

 
   Бр. 51-6020/37               Заменик на претседателот 

24 ноември 2010 година        на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3221. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите во државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА 
КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА 

НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Се запишува право на сопственост на недвижна 

ствар објект која се наоѓа во Двориште на ул. „Будим-
ка“, на КП 650 за КО Двориште, број на зграда 1, наме-
на на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број 
на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од 
зграда дп, внатрешна површина во 143 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Двориште 
на ул. „Будимка“, на КП 650 за КО Двориште, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
подрум, број на посебен дел од зграда 0, намена на по-
себен дел од зграда п, внатрешна површина во 33 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Двориште 
на ул. „Будимка“, на КП 650 за КО Двориште, број на 
зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда дп, внатрешна површина во 131 м2,  
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на недвижна ствар објект која се наоѓа во Двориште 
на ул. „Будимка“, на КП 650 за КО Двориште, број на 
зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда пп, внатрешна површина во 55 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Двориште 
на ул. „Будимка“, на КП 650 за КО Двориште, број на 
зграда 4, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда пп, внатрешна површина во 9 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Двориште 
на ул. „Будимка“, на КП 650 за КО Двориште, број на 
зграда 5, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда пп, внатрешна површина во 9 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Двориште 
на ул. „Будимка“, на КП 650 за КО Двориште, број на 
зграда 6, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда пп, внатрешна површина во 7 
м2, во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
Бр.51-6020/38                     Заменик на претседателот 

24 ноември 2010 година          на Владата на Република   
     Скопје                                     Македонија,  

                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3222. 
Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите во државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА 
КНИГА  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА  ПРАВАТА НА  

НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Се запишува право на сопственост на недвижна 

ствар објект која се наоѓа во Костин Дол на ул. „Чука“, 
на КП 502 за КО Костин Дол, број на зграда 1, намена 
на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на 
посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од згра-
да ДП, внатрешна површина во 121 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Костин Дол 
на ул. „Чука“, на КП 502 за КО Костин Дол, број на зграда 
2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат подрум, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од 
зграда П, внатрешна површина во 34 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Костин Дол 
на ул. „Чука“, на КП 502 за КО Костин Дол, број на зграда 
2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од 
зграда ДП, внатрешна површина во 149 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Костин 
Дол на ул. „Чука“, на КП 502 за КО Костин Дол, број 
на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена 
на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 9 
м2, во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

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

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

 
  Бр. 51-6020/39                 Заменик на претседателот 

24 ноември 2010 година         на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија,                                  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3223. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА НА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

       
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Узем на ул. Деве баир, на 
КП 124 за КО Узем , број на зграда 1, намена на зграда 
и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина во 38 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Узем на 
ул. Деве баир, на КП 124 за КО Узем, број на зграда 2, 
намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда ДП,  внатрешна површина во 97м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Узем на 
ул. Деве баир, на КП 124 за КО Узем, број на зграда3, 
намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда ПП,  внатрешна површина во 37 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Узем на 
ул. Деве баир, на КП 203 за КО Узем, број на зграда 1, 
намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, 
број на посебен дел од зграда1, намена на посебен дел 
од зграда ДП, внатрешна површина во 132 м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Узем на 
ул. Деве баир, на КП 203  за КО Узем, број на зграда 1, 
намена на зграда и друг објект В4, влез1, кат приземје, 
број на посебен дел од зграда1, намена на посебен дел 
од зграда ПП, внатрешна површина во 22м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Узем на 
ул. Деве баир, на КП 203 за КО Узем, број на зграда 2, 
намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда ПП, внатрешна површина во 38 м2, во корист 
на Република Македонија во Јавната книга за запишу-
вање на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/40              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3224. 
Врз основа на член 91 став 2 од Закон за користење 

и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

                           
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Гази Баба на ул. Ј. Лукров-
ски бр. 2/1-1, на КП 1067 за КО Гази баба, број на згра-
да1, намена на зграда и друг објект А2,  влез 1, кат при-
земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда дп, внатрешна површина во 69м2, во 
корист на Република Македонија во Јавната книга за 
запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6020/41               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3225. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА НА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

       
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Мали Влај на ул.Кокошки-
на Вода, на КП 25 за КО Мали Влај, број на зграда 1, 
намена на зграда и друг објект В4 , влез 1, кат пр, број 
на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од 
зграда ДП, внатрешна површина во 184 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Мали 
Влај на ул. Кокошкина Вода, на КП 25 за КО Мали 
Влај, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат пр, број на посебен дел од зграда 1, на-
мена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површи-
на во 60 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Мали Влај 
на ул.Кокошкина Вода, на КП 25 за КО Мали Влај, број 
на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат пр, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-
бен дел од зграда ПП, внатрешна површина во 7м2, во 
корист на Република Македонија во Јавната книга за за-
пишување на правата на недвижностите. 

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

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

 
  Бр. 51-6020/42               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3226. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА НА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

       
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Стар Истeвник на ул. Ка-
раула, на КП 45 за КО Стар Истевник, број на зграда 1, 
намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат приземје, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда ДП, внатрешна површина во 137м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Стар Ис-
тeвник на ул. Караула, на КП 45 за КО Стар Истeвник, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат подрум, број на посебен дел од зграда 0, на-
мена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина 
во 33м2,  

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Стар 
Истевник на ул. Караула, на КП46 за КО Стар Истев-
ник, број на зграда1, намена на зграда и друг објект Б4, 
влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 
намена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна повр-
шина во 23 м2, во корист на Република Македонија во 
Јавната книга за запишување на правата на недвижно-
стите. 
 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
  Бр. 51-6020/43              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3227. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Скопје на ул. Македонија 
бб, на КП 12058 за КО Центар 1, број на зграда 1, наме-
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на на зграда и друг објект А2, влез 1, кат приземје, број 
на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од 
зграда дп, внатрешна површина во 404 м2, во корист на 
Република Македонија во Јавната книга за запишување 
на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 51-6020/44              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година        на Владата на Република  
        Скопје                                 Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3228. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Кисела Вода 2 на ул. Руди 
Чаевац бр.8, на КП 755/14 за КО Кисела Вода 2, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда дп, внатрешна површина во 326 м2, 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во Кисела 
Вода 2 на ул. Руди Чаевац бр.8, на КП 755/14 за КО Ки-
села Вода 2, број на зграда 1, намена на зграда и друг 
објект А2, влез 1, кат мезанин, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на посебен дел од зграда дп, внатреш-
на површина во 322 м2, во корист на Република Маке-
донија во Јавната книга за запишување на правата на 
недвижностите. 

 
Член 2 

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

   Бр. 51-6020/45            Заменик на претседателот 
24 ноември 2010 година         на Владата на Република 
           Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3229. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Кисела Вода 2 на ул. Руди 
Чаевац бр.6 на КП 755/15 за КО Кисела Вода 2, број на 

зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 1, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на 
посебен дел од зграда дп, внатрешна површина во 128 
м2, во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 51-6020/46                 Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година          на Владата на Република  
        Скопје                                 Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3230. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Кисела Вода 2 на бул. АВ-
НОЈ бр.64, на КП 101 за КО Кисела Вода 2, број на 
зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 2, кат 
приземје, број на посебен дел од зграда 2, намена на 
посебен дел од зграда дп, внатрешна површина во 163 
м2, во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

Бр.51-6620/47                  Заменик на претседателот 
24 ноември 2010 година         на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3231. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.84/08 и 77/09) Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО-
ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ  

НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 30.000 литри дизел го-

риво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надо-
мест, на општина Гевгелија. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 51-6406/1                     Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3232. 

Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
2/1994), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНА НА ЗАКУПНИНА ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПОД ЗАКУП 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на висина на закупнина за користење на 
деловен простор под закуп сопственост на Република 
Македонија, бр. 02-17112/10-2 од 7.10.2010 година, до-
несена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 7.10.2010 
година. 

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

 
  Бр. 51-6536/1              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година        на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3233. 

Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24.11.2010 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА 
СТАНОВИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА ЗА ПЕРИ-
ОД НА ГРАДБА ОД ОКТОМВРИ 2010 ГОДИНА ДО  

ОКТОМВРИ 2011 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за изградба на станови намене-
ти за продажба за период на градба од октомври 2010 
година до октомври 2011 година, број 02-17112/8, до-
несена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 07.10.2010 
година. 

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

 
    Бр. 51-6549/1              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3234. 
Врз основа на член 11,  точка 5 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006,  
22/2007, 83/2009  и 97/2010), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24.11.2010 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 

СТАНБЕН ПРОСТОР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката  за  

утврдување на продажна цена на станбен простор,  
број 02-18270/7-2 од 25.10.2010 година, донесена од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопани-
сување со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25.10.2010 година 

 
Член 2 

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

 
  Бр.51-6676/1                  Заменик на претседателот 

24 ноември 2010 година          на Владата на Република 
            Скопје                                  Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3235. 

Врз основа на член 95 став 1 од Законот за заштита 
на природата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007 и 35/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИФАТЛИВОСТА НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПО-
ВТОРНО ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
ЕЗЕРАНИ НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО ЗА ЗА-
ШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ ВО КАТЕГОРИЈАТА ПАРК  

НА ПРИРОДАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се прифаќа Предлогот  за повторно  

прогласување на локалитетот Езерани на Преспанското 
Езеро за заштитено подрачје во категоријата Парк на 
природата. 

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-6711/1              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3236. 

Врз основа на член 11, став 1, точка 3 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24.11.2010 година, 
донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ  ЗА ИЗМЕНА НА 
ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ  
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА 

РАДИОДИФУЗИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа и развој  за измена на Годишната 
програма за работа и развој на Јавното претпријатие 
Македонска радиодифузија за 2010 година, донесена 
од Управниот одбор на Јавното претпријатие Македон-
ска радиодифузија, на седницата одржана на 18.11.2010 
година, под бр. 02-1077/2 од 18.11.2010 година.  

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

 
Бр. 51-6747/1                     Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
    Скопје                                    Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3237. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на  Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10),  Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на користење на недвижна ствар бр. 19-2832/20 
од 7 јуни 2006 година, објавена во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 79/06. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6806/1               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3238. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на  Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10),  Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на користење на недвижна ствар бр. 19-2832/5 од 
7 јуни 2006 година, објавена во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 76/06. 

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

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

 
  Бр. 51-6806/2               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3239. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на  Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10),  Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на користење на недвижна ствар бр. 19-2832/4 од 
7 јуни 2006 година, објавена во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 76/06. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6806/3               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                    Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3240. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на  Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10),  Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на користење на недвижна ствар бр. 19-2832/1 од 
7 јуни 2006 година, објавена во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 76/06. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6806/4               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                       Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 22 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 декември 2010 
 

3241. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на  Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10),  Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на користење на недвижна ствар бр. 19-2832/17 
од 7 јуни 2006 година, објавена во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 79/06. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6806/5               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3242. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на  Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10),  Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на користење на недвижна ствар бр. 19-2832/16 
од 7 јуни 2006 година, објавена во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 79/06. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6806/6               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3243. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на  Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10),  Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на користење на недвижна ствар бр. 19-2832/15 
од 7 јуни 2006 година, објавена во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 79/06. 

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

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

 
  Бр. 51-6806/7              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година        на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3244. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија  („Службен весник на  Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24.11.2010 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА  

СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на користење на недвижна ствар бр. 19-3403/1 од 
25 јули 2006 година, објавена во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 87/06. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6806/8               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                       Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3245. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на  Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10),  Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 

СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на користење на недвижна ствар бр. 19-2832/13 
од 7 јуни 2006 година, објавена во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 79/06. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6806/9               Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                    Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3246. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на  Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТА НА 
НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ – СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
пренесување на сопственоста на недвижните ствари – 
спортски објекти бр. 19-1574/1 од 16 март 2006 година, 
објавена во „Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 36/06. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 51-6806/10              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3247. 

Врз основа  на член 29 став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижни ствари, објек-

ти, сопственост на Република Македонија – корисник 
Министерство за одбрана, кои се наоѓаат во:  

- Касарната ,,11 Октомври“ во Струмица на КП 
7034/1, запишани во ИЛ бр. 13088 за КО Струмица, и тоа:  

- објект бр.2 (по старо бр.15–техничка работилни-
ца) со вкупна површина од 567м2; 

- објект бр.3 (по старо бр.15–техничка работилни-
ца) со вкупна површина од 660м2;  

- објект бр.12 (по старо бр. 3 –гаража) со вкупна по-
вршина од 517м2; 

- објект бр.13 (по старо бр.48–управна зграда) со 
вкупна површина од1.192м2,  

- објект бр. 24 (по старо бр.47–стражара) со вкупна 
површина од 226м2 и 

- објект бр. 35 (по старо бр.33–магацин за ИНС) со 
вкупна површина од 1.668м2. 

- Касарната ,,Стеван Наумов – Стив“ во Битола, КП 
бр. 17595/1, запишани во ИЛ бр. 26860 за КО Битола и 
тоа:  

- објект бр.13 (по старо бр.8) со вкупна површина 
од 1.234м2;  

- објект бр.14 (по старо бр.9) со вкупна површина 
од 319м2;  

- објект бр.48 (по старо бр.97)со вкупна површина 
од 391м2;  

- објект бр.49 (по старо бр.3)со вкупна површина од 
2.608м2;  

- објект бр.50 (по старо бр.4) со вкупна површина 
од 1.440м2;  

- објект бр.51 (по старо бр.95)со вкупна површина 
од 1.317м2;  

- објект бр.52 (по старо бр.94)со вкупна површина 
од 1.326м2;  

- објект бр.53 (по старо бр.93)со вкупна површина 
од 1.326м2 и 

- објект бр.54 (по старо бр.92) со вкупна површина 
од 302м2. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижните ствари од член 1 на 
оваа одлука да се изврши по пат на јавно надавање со 
почетна цена утврдена од општина Струмица и општи-
на Битола согласно Методологија за утврдување на па-
зарна вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 50/05 и 40/10) и тоа за: 

- објект бр.2 (по старо бр.15–техничка работилни-
ца) износ од 12.368.070,00 денари; 

- објект бр.3 (по старо бр.15–техничка работилни-
ца) износ од 14.396.694,00 денари;  

- објект бр.12 (по старо бр. 32 – гаража) износ од 
5.335.248,00 денари; 

- објект бр.13 (по старо бр. 48 – управна зграда) из-
нос од 17.145.511,20 денари;  

- објект бр. 24 (по старо бр.47–стражара) износ од 
3.469.104,30 денари;  

-објект бр. 35 (по старо бр.33–магацин за ИНС) из-
нос од 16.578.825,60 денари; 

- објект бр.13 (по старо бр.8) износ од 23.869.800,00 
денари. 

- објект бр.14 (по старо бр.9) износ од 5.117.109,44 
денари; 

- објект бр.48 (по старо бр.97) износ од 11.057.165,00 
денари; 

- објект бр.49 (по старо бр.3) износ од 64.268.608,73де-
нари; 

- објект бр.50 (по старо бр.4) износ од 36.138.926,93 
денари; 

- објект бр.51 (по старо бр.95) износ од 19.180.810,72 
денари; 

- објект бр.52 (по старо бр.94) износ од 19.138.079,00де-
нари; 

- објект бр.53 (по старо бр.93) износ од 19.138.079,00 
денари и 

- објект бр.54 (по старо бр.92) износ од 8.002.092,85 
денари.                           

                              
Член 3 

Огласот за продажба на недвижните ствари, со јав-
но наддавање, наведени во членот 1 на оваа одлука да 
се распише под следните услови: 

1. Огласот за продажба на недвижни ствари – обје-
кти да трае најмалку 30 дена сметано од денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“; 

2. Огласот за продажба на недвижни ствари – обје-
кти да се објави во најмалку три дневни весници (два 
на македонски и еден на албански јазик); 

3. Во огласот да биде наведена намената на недвиж-
ните ствари објекти согласно ДУП – овите на општи-
ните Струмица и Битола. 

4. Недвижните ствари – објекти од член 1 на оваа 
одлука, се продаваат одделно; 

5. Недвижните ствари – објекти ќе може да се видат 
на локации и во термин утврден со огласот; 

6. Право на учество на јавното наддавање имаат ли-
ца кои ќе уплатат паричен депозит и тоа: 
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- физички лица, државјани на Р.Македонија, држав-
јани  на држави членки на ЕУ и на ОЕЦД, како и др-
жавјани на држави кои не се членки на ЕУ и ОЕЦД, а 
под услови на реципроцитет можат да стекнат право на 
сопственост на недвижности на територија на Р. Маке-
донија и  

- правни лица, домашно правно лице, правно лице 
во мешовита сопственост, правно лице основано од 
странско физичко и правно лице, регистрирани во Цен-
трален регистар на Република Македонија, странски 
правни лица резиденти на држави членки на ЕУ и 
ОЕЦД како и странски правни лица резиденти на држа-
ви кои не се членки на ЕУ и ОЕЦД, а кои под услови 
на реципроцитет можат да стекнат право на сопстве-
ност на недвижност на територија на Р.Македонија; 

7. Паричниот депозит за учество на јавното надда-
вање во износ од 20 % (без ДДВ) од почетната цена на 
недвижната ствар-објект се уплака најдоцна 2 дена 
пред денот на одржување на јавното наддавање на тре-
зорска сметка на Народна банка на Република Македо-
нија 100-0000000630-95, на сметката на Министерство-
то за одбрана број 050010011663115, приходна шифра 
731112 програма 50.  

8. Критериум за избор на најповолен наддавач е 
највисоко понудениот износ. 

9. На  јавното наддавање не може да учествуваат 
домашни и странски физички и правни лица кои не ги 
исполнуваат условите од огласот. 

10. Договарање од страна на наддавачите во про-
сторијата за време на јавното наддавање нема да биде 
дозволено и Комисијата го задржува правото во таков 
случај лицата да ги отстрани од просторијата. 

11. Недвижната ствар – објект се продава по прин-
цип на целосно преземање, видено – купено. 

12. Рокот за уплата на постигнатата продажна цена 
е 15 дена од денот на склучување на договорот за купо-
продажба.  

13. За купената недвижна ствар – објект на постиг-
натата цена се пресметува ДДВ. 

14.  Данокот на промет на недвижен имот ќе го пла-
ти купувачот. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 51-6817/1              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3248. 

Врз основа на член 29, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
продажба на недвижни ствари 51-4036/1 од 21 септем-
ври 2010 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 129/2010). 

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

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

 
        Бр. 51-6818/1                   Заменик на претседателот 
24 ноември 2010 година         на Владата на Република 
              Скопје                                  Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3249. 

Врз основа  на член 29 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на ден 24.11. 2010 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

продажба на недвижни ствари 51-5608/1 од 21 септем-
ври 2010 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 129/10). 

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-6819/1              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3250. 

Врз основа на член 29, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.11. 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

 
Член 1 

Во Одлуката за продажба на недвижни ствари 51-
5635/1 од 21 септември 2010 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 129/2010)“ во член 1, 
алинеите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се бришат. 

 
Член 2 

Во член 2, алинеите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се бри-
шат.  

 
Член 3 

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

 
Бр. 51-6820/1                     Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република  
    Скопје                                     Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА  

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

       Бр. 51-6020/13                              Заменик на претседателот 
24 ноември 2010 година                                на Владата на Република 
         Скопје                                    Македонија, 
                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3251. 
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       Бр. 51-6020/14                                 Заменик на претседателот 
24 ноември 2010 година                              на Владата на Република 
           Скопје                                        Македонија, 
                                                                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА  

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

3252. 
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3253. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 1 
ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА  

– СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Клиника за максилофацијална хи-
рургија – Скопје се именуваат: 

- Весна Анчева, 
- Санде Штеријов, 
- Буњамин Џафери. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 22-5449/1               Заменик на претседателот 

1 ноември 2010 година           на Владата на Република 
            Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3254. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 1 
ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГАСТРО-

ЕНТЕРОХЕМАТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за га-
строентерохематологија – Скопје се именуваат: 

- м-р Зорица Талеска, 
- Луиза Груева, 
- Фадил Ибрахими. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 22-5456/1                Заменик на претседателот 

1 ноември 2010 година           на Владата на Република 
            Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3255. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 1 
ноември 2010 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА  

И АЛЕРГОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмо-
логија и алергологија – Скопје се именуваат: 

- Светлана Глигорова, 
- Снежана Велјановска, 
- Дрејтим Бина. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 22-5457/1               Заменик на претседателот 

1 ноември 2010 година           на Владата на Република 
            Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3256. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 1 
ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
–ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА  

– СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревма-
тологија – Скопје се именуваат: 

- Борче Попов, 
- Агим Џелили, 
- Драге Дабески. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 22-5459/1               Заменик на претседателот 

1 ноември 2010 година           на Владата на Република 
            Скопје                             Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3257. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 1 
ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ 
БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ  – СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфе-
ктивни болести и фебрилни состојби – Скопје се име-
нуваат: 



Стр. 28 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 декември 2010 
 

- Бошко Методиев, 
- Љубица Силјановска-Ципушева, 
- Енес Мемети. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 22-5463/1               Заменик на претседателот 

1 ноември 2010 година           на Владата на Република 
            Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3258. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 1 
ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА  

– СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерма-
тологија – Скопје се именуваат: 

- Орце Георгиевски, 
- м-р Антонио Тодоровски, 
- Ќенан Саќипи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 22-5464/1               Заменик на претседателот 

1 ноември 2010 година           на Владата на Република 
            Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3259. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 1 
ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА  

– СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за невро-
логија – Скопје се именуваат: 

- Елизабета Стефановска, 
- Наим Исмаили. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 22-5465/1                Заменик на претседателот 

1 ноември 2010 година           на Владата на Република 
            Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3260. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 1 
ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА 

ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ  
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за диге-
стивна хирургија – Скопје се именуваат: 

- Александар Јакимовски, 
- Спиро Илиоски, 
- Џеват Адеми. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 22-5468/1               Заменик на претседателот 

1 ноември 2010 година           на Владата на Република 
            Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3261. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 1 
ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОРАКАЛНА  

И ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за тора-
кална и васкуларна хирургија – Скопје се именуваат: 

- Љупчо Новаковски, 
- Игорче Џиковски, 
- Нагип Руфати. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 22-5469/1               Заменик на претседателот 

1 ноември 2010 година           на Владата на Република 
            Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3262. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 1 
ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНА 
И РЕКОНСТРУКТИВНА  ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ  

1. За членови на Управниот одбор – претставници 
на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пла-
стична и реконструктивна хирургија – Скопје се име-
нуваат: 
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- Александар Шехтански, 
- Габриела Димитриева, 
- Фазлие Марку. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 22-5470/1               Заменик на претседателот 

1 ноември 2010 година           на Владата на Република 
            Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3263. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 1 
ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  ЗА ДЕТСКА 

ХИРУРГИЈА  – СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска 
хиругија – Скопје се именуваат: 

- Зоран Блажевски, 
- Јордан Јанчевски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 22-5471/1                Заменик на претседателот 

1 ноември 2010 година           на Владата на Република 
            Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3264. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 1 
ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА  

– СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за психи-
јатрија – Скопје се именуваат: 

- Благе Иваноски, 
- Ѓорѓи Трајковски, 
- Илир Шурдхани. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 22-5475/1               Заменик на претседателот 

1 ноември 2010 година           на Владата на Република 
            Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3265. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 1 
ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ  

ЦЕНТАР „СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН“ – СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки 
центар „Св. Пантелејмон“ – Скопје се именуваат: 

- Емилија Иљоска, 
- Русе Пецановски, 
- Миљазим Арслани. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 22-5477/1               Заменик на претседателот 

1 ноември 2010 година           на Владата на Република 
            Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

3266. 
Врз основа на член 18-а став 2 од Законот за оруж-

јето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/05, 47/06, 42/07, 86/08 и 72/10), министерот за вна-
трешни работи, донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СО-
СТАВОТ НА КОМИСИИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО-
ТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ПРОБНИ ИСПУ-
КУВАЊА, НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПРОБНИ 
ИСПУКУВАЊА И ЗА ЧУВАЊЕТО НА ЧАУРИТЕ 
ОД ОРУЖЈЕТО ОД КОЕ Е ИЗВРШЕНО ПРОБНО  

ИСПУКУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за составот на комисиите на Ми-

нистерството за внатрешни работи за пробни испукува-
ња, начинот на вршење на пробни испукувања и за чу-
вањето на чаурите од оружјето од кое е извршено 
пробно испукување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 94/09) членот 4 се менува и гласи: 

„Пробните испукувања се вршат во објекти (стре-
лишта) кои: 

- за свои потреби ги користи Министерството за 
внатрешни работи или 

- за свои потреби ги користат Министерството за 
одбрана и Армијата на Република Македонија или 

- ги исполнуваат условите предвидени во прописот 
за минималните технички и безбедносни услови што 
треба да ги исполнуваат објектите на цивилните стре-
лишта.“    

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
 Бр. 141-91057/1                    Министер 

18 ноември 2010 година         за внатрешни работи, 
     Скопје                     м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3267. 

Врз основа на член 142 став (7) од Законот за јавните набавки („Службен весник на 
Република Македонија“ број 136/07, 130/08 и 97/10), министерот за финансии, донесе 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  
НА ОБРАЗЕЦОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД СПРОВЕДЕНАТА ПОСТАПКА 
 
 

Член 1 
Во Правиликот за формата и содржината на образецот на извештајот од спрове-

дената постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 36/08), образецот на 
извештајот од спроведената постапка се заменува со нов образец кој е даден во прилог и е 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 2 

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

 
 
 

        Бр. 01-2278/1                   Министер за финансии, 
26 ноември 2010 година                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
            Скопје 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
3268. 

Врз основа на член 40 став (3) од Законот за здру-
женија и фондации („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/10), министерот за правда, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ЗАПИШУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА 

ЗДРУЖЕНИЈА И РЕГИСТАР НА СОЈУЗИ 
 

I. Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на запишување и водење на регистар на 
здруженија и регистар на сојузи (во натамошниот 
текст: Регистар на здруженија и сојузи) 

 
Член 2 

Регистарот на здруженија и сојузи го води Централ-
ниот регистар на Република Македонија во форма про-
пишана согласно Правилникот за формата и содржина-
та на обрасците за упис во трговскиот регистар и реги-
стар на други правни лица („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 115/05 и 101/06). 

 
Член 3 

Регистарот на здруженија и сојузи кој се води во 
пишан облик и како единствена централна електронска 
база на податоци, содржат идентични податоци. 

 
II. Запишување на податоци 

 
Член 4 

Запишувањето на податоците во Регистарот на зд-
руженија и сојузи се врши врз основа на поднесена 
Пријава за упис на основање на субјект на упис во тр-
говскиот регистар и регистар на други правни лица  
(Пријава за упис на основање) - (Образец ПО). 

 
Член 5 

Во Пријавата за упис на основање се внесуваат по-
датоци за: 

- полното име на организацијата и скратено име  
ако го има; 

- седиштето; 
- актот за основање; 
- датумот на основање;  
- име, презиме и единствен матичен број на граѓа-

нинот и единствен број на основачите; 
- датум на донесување на статутот; 
- предвиденото време за кое организацијата се ос-

нова; 
- цели и дејности; 
- име, презиме и единствен матичен број на застап-

никот по закон;  
- податоци за внатрешни организациони форми (по-

дружници, ограноци  и слично); 
- податоци за статус на организации од јавен инте-

рес; 
- име, презиме и единствен матичен број на члено-

вите на органот  за надзор за организациите со статус 
од јавен интерес; и  

- забелешка. 

Член 6 
Кон Пријавата за упис на основање, се поднесуваат: 
- акт за основање; 
- статут; 
- програма за дејствување; 
- одлука за избор на органите и податоци за члено-

вите на органите; 
- одлука за избор на застапник по закон со неговите 

податоци; 
- записник од основачкото собрание или извештај 

за основањето; 
- изјава заверена кај нотар потпишана од застапни-

кот по закон со која се потврдува дека вршењето на 
дејноста е во согласност со закон и дека се исполнети 
условите за упис; и 

- доказ за уплатен надоместок на трошоците за упис. 
 

III. Запишување на промени на податоци 
 

Член 7 
Запишувањето на промени на податоците во Реги-

старот на здруженија и сојузи се врши врз основа на 
поднесена Пријава за упис на промена кај субјект во 
трговскиот регистар и регистар на други правни лица  
(Пријава за упис на промена) - (Образец ПП и ППЗ). 

 
Член 8 

Во пријавата за упис на промена, се внесуваат пода-
тоци за: 

- промената за која се бара упис: 
- статус на организации од јавен интерес; 
- статусните измени; 
- стечај и ликвидација; 
- забелешка за започнување на постапка за забрана 

за вршење на дејност: 
- престанок на работа; и  
- број и датум на решение за запишување, за проме-

на на податоци и решение за бришење на уписот во Ре-
гистарот. 

 
Член 9 

Кон Пријавата за упис на промена, се поднесуваат: 
- акт на надлежен орган за промена на податоците;  
- записник од седница на надлежниот орган за доне-

сување на одлука за промена на податоците во ориги-
нал или во заверен препис; и 

- изјава за исполнети услови за запишување на про-
мените на податоците, заверена кај нотар. 

 
IV. Бришење од Регистарот 

 
Член 10 

За бришењето од Регистарот на здруженија и соју-
зи, освен во случај од член 72 став (1) од Законот за 
здруженија и фондации, се поднесува Пријава за упис 
на бришење на субјектите запишани во трговскиот ре-
гистар и регистар на други правни лица (Пријава за 
упис на бришење) - (Образец ПБ). 

 
Член 11 

Со Пријавата за упис на бришење од Регистарот на 
здруженија и сојузи, се поднесуваат акти од член 63 од 
Законот за здруженија и фондации. 
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V. Завршни одредби 
 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за обрасците на реги-
стрите на здруженијата на граѓани и фондациите, на 
здруженијата на странци и странски организации и за 
начинот на нивното водење („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 41/98). 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
Бр. 11-2922/6  

9 ноември 2010 година               Министер за правда, 
     Скопје                      Михајло Маневски, с.р. 

__________ 
3269. 

Врз основа на член 40 став (3) од Законот за здру-
женија и фондации („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/10), министерот за правда, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ЗАПИШУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА 

ФОНДАЦИИ 
 

I. Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на запишување и водење на регистар на 
фондации (во натамошниот текст: Регистар на фонда-
ции). 
 

Член 2 
Регистарот на фондации го води Централниот реги-

стар на Република Македонија во форма пропишана 
согласно Правилникот за формата и содржината на 
обрасците за упис во трговскиот регистар и регистар на 
други правни лица („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 115/05 и 101/06). 

 
Член 3 

Регистарот на фондации кој се води во пишан об-
лик и како единствена централна електронска база на 
податоци, содржат идентични податоци. 

 
II. Запишување на податоци 

 
Член 4 

Запишувањето на податоците во Регистарот на фон-
дации се врши врз основа на поднесена Пријава за упис 
на основање на субјект на упис во трговскиот регистар 
и регистар на други правни лица (Пријава за упис на 
основање) - (Образец ПО). 

 
Член 5 

Во Пријавата за упис на основање се внесуваат по-
датоци за: 

- полното име на организацијата и скратено име  
ако го има; 

- седиштето; 
- актот за основање; 
- датумот на основање;  

- име, презиме и единствен матичен број на граѓа-
нинот и единствен број на основачите; 

- датум на донесување на статутот; 
- предвиденото време за кое организацијата се ос-

нова; 
- цели и дејности; 
- име, презиме и единствен матичен број на застап-

никот по закон;  
- податоци за внатрешни организациони форми (по-

дружници, ограноци и слично); 
- податоци за статус на организации од јавен инте-

рес; 
- име, презиме и единствен матичен број на члено-

вите на органот за надзор за организациите со статус 
од јавен интерес;  

- почетна имотна маса; и  
- забелешка. 

 
Член 6 

Кон Пријавата за упис на основање, се поднесуваат: 
- акт за основање; 
- статут; 
- програма за дејствување; 
- одлука за избор на органите и податоци за члено-

вите на органите; 
- одлука за избор на застапник по закон  со негови-

те податоци; 
- записник од основачкото собрание или извештај 

за основањето; 
- изјава заверена кај нотар потпишана од застапни-

кот по закон со која се потврдува дека вршењето на 
дејноста е во согласност со закон и дека се исполнети 
условите за упис; и 

- доказ за уплатен надоместок на трошоците за упис. 
 

III. Запишување на промени  
на податоци 

 
Член 7 

Запишувањето на промени на податоците во Реги-
старот на фондации се врши врз основа на поднесена 
Пријава за упис на промена кај субјект во трговскиот 
регистар и регистар на други правни лица  (Пријава за 
упис на промена) - (Образец ПП и ППЗ). 

 
Член 9 

Во пријавата за упис на промена, се внесуваат пода-
тоци за: 

- промената за која се бара упис; 
- статус на организации од јавен интерес; 
- статусните измени; 
- стечај и ликвидација; 
- забелешка за започнување на постапка за забрана 

за вршење на дејност: 
- престанок на работа; и  
- број и датум на решение за запишување, за проме-

на на податоци и решение за бришење на уписот во Ре-
гистарот. 

 
Член 9 

Кон Пријавата за упис на промена, се поднесуваат: 
- акт на надлежен орган за промена на податоците;  
- записник од седница на надлежниот орган за доне-

сување на одлука за промена на податоците во ориги-
нал или во заверен препис; и 

- изјава за исполнети услови за запишување на про-
мените на податоците, заверена кај нотар. 
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IV. Бришење од Регистарот 
 

Член 10 
За бришењето од Регистарот на фондации, освен во 

случај од член 72 став (1) од Законот за здруженија и 
фондации, се поднесува Пријава за упис на бришење 
на субјектите запишани во трговскиот регистар и реги-
стар на други правни лица (Пријава за упис на брише-
ње) - (Образец ПБ). 

 
Член 11 

Со Пријавата за упис на бришење од Регистарот на 
фондации, се поднесуваат акти од член 63 од Законот 
за здруженија и фондации. 

 
V. Завршни одредби 

 
Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за обрасците на реги-
стрите на здруженијата на граѓани и фондациите, на 
здруженијата на странци и странски организации и за 
начинот на нивното водење („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 41/98). 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
   Бр. 11-2922/8  

9 ноември 2010 година               Министер за правда, 
       Скопје                 Михајло Маневски, с.р. 

__________ 
3270. 

Врз основа на член 40 став (3) од Законот за здру-
женија и фондации („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/10), министерот за правда, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ЗАПИШУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ НА СТРАНСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

I. Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на запишување и водење на регистар на 
организациони облици на странски организации (во на-
тамошниот текст: Регистар на странски организации). 

 
Член 2 

Регистарот на странски организации го води Цен-
тралниот регистар на Република Македонија во форма 
пропишана согласно Правилникот за формата и содр-
жината на обрасците за упис во трговскиот регистар и 
регистар на други правни лица („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 115/05 и 101/06). 

 
Член 3 

Регистарот на странски организации кој се води во 
пишан облик и како единствена централна електронска 
база на податоци, содржат идентични податоци. 

II. Запишување на податоци 
 

Член 4 
Запишувањето на податоците во Регистарот на ст-

рански организации се врши врз основа на поднесена 
Пријава за упис на основање на субјект на упис во тр-
говскиот регистар и регистар на други правни лица  
(Пријава за упис на основање) - (Образец ПО). 

 
Член 5 

Во Пријавата за упис на основање се внесуваат по-
датоци за: 

- полното име на странската организација и скрате-
но име  ако го има; 

- седиштето; 
- актот за основање; 
- датумот на основање;  
- име, презиме и единствен матичен број на граѓа-

нинот и единствен број на основачите; 
- датум на донесување на статутот; 
- предвиденото време за кое странската организаци-

ја се основа; 
- цели и дејности; 
- име, презиме и единствен матичен број на застап-

никот по закон;  
- податоци за внатрешни организациони форми (по-

дружници, ограноци  и слично); 
- податоци за статус на организации од јавен инте-

рес; 
- име, презиме и единствен матичен број на члено-

вите на органот  за надзор за  организациите со статус 
од јавен интерес;   

- државата во која е регистрирана странската орга-
низација и седиштето на организацијата во таа држава; 

- името на организационата форма и видот на ст-
ранската организација согласно со прописите на држа-
вата во која е регистрирана странската организација; и 

- забелешка. 
 

Член 6 
Кон Пријавата за упис на основање, се поднесуваат: 
- заверена фотокопија од актот за основање на 

странската организација и заврен превод за регистра-
ција во странската држава во  која е основана или друг 
документ што потврдува дека организацијата може да 
дејствува; 

- заверена фотокопија на одлуката и заверен превод 
на одлуката на надлежен орган за основање на органи-
зационен облик во Република Македонија; 

- фотокопија и заверен превод на статутот или друг 
соодветен акт; 

- програма за дејствување во Република Македонија; 
- заверена одлука и превод за изборот на органите со 

лични податоци на лицата кои членуваат во органите; 
- заверен превод на одлуката за избор на законски 

записник со лични податоци, заверена фотокопија на 
исправата за идентификација на тоа лице и документ за 
регулиран престој, односно живеалиште во Република 
Македонија;  

- заверен превод на одлуката за лице овластено од 
законскиот застапник за регистрација на организацио-
ниот облик на странската организација во Република 
Македонија; и 

- доказ за уплатен надоместок на трошоците за упис. 
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III. Запишување на промени 
на податоци 

 
Член 7 

Запишувањето на промени на податоците во Реги-
старот на странски организации се врши врз основа на 
поднесена Пријава за упис на промена кај субјект во 
трговскиот регистар и регистар на други правни лица  
(Пријава за упис на промена) - (Образец ПП и ППЗ). 

 
Член 8 

Во пријавата за упис на промена, се внесуваат пода-
тоци за: 

- промената за која се бара упис: 
- статус на организации од јавен интерес; 
- статусните измени; 
- стечај и ликвидација; 
- забелешка за започнување на постапка за забрана 

за вршење на дејност: 
- престанок на работа; и  
- број и датум на решение за запишување, за проме-

на на податоци и решение за бришење на уписот во Ре-
гистарот. 

 
Член 9 

Кон Пријавата за упис на промена, се поднесуваат: 
- акт на надлежен орган за промена на податоците;  
- записник од седница на надлежниот орган за доне-

сување на одлука за промена на податоците во ориги-
нал или во заверен препис; и 

- изјава за исполнети услови за запишување на про-
мените на податоците, заверена кај нотар. 

 
IV. Бришење од Регистарот 

 
Член 10 

За бришењето од Регистарот на странски организа-
ции, освен во случај од член 72 став (1) од Законот за 
здруженија и  фондации, се поднесува Пријава за упис 
на бришење на субјектите запишани во трговскиот ре-
гистар и регистар на други правни лица (Пријава за 
упис на бришење) - (Образец ПБ). 

 
Член 11 

Со Пријавата за упис на бришење од Регистарот на 
странски организации, се поднесуваат акти од член 63 
од Законот за здруженија и фондации. 

 
V. Завршни одредби 

 
Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за обрасците на реги-
стрите на здруженијата на граѓани и фондациите, на 
здруженијата на странци и странски организации и за 
начинот на нивното водење („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 41/98). 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
 Бр. 11-2922/9  

9 ноември 2010 година               Министер за правда, 
     Скопје                       Михајло Маневски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
3271. 

Врз основа на член 173 став 3 и член 181, а во врска 
со член 176 и 178 од Законот за воздухопловство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06, 
24/07, 103/08 и 67/10), министерот за транспорт и вр-
ски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПО-
СЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕК-
ЦИСКИ НАДЗОР И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ 
ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕ ЗА ДА ВРШИ 
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НА ЈАВЕН ВОЗДУШЕН  

ПРЕВОЗ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот, правилата и посебните 

услови за вршење на инспекциски надзор и посебните 
услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инс-
пекциски надзор на јавен воздушен превоз („Службен 
весник на Република Македонија” бр.47/08) по членот 
1 се додава нов член 1-а кој гласи: 

      
Член 1-а 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. SAFA (Safety assessment of foreign aircraft) e без-
бедносна проверка на странски воздухоплов на пла-
тформа на аеродром (во понатамошниот текст: SAFA 
инспекција); 

2. SAFA програма е систем на пропишани рефе-
рентни подзаконски акти, организациски ресурси, про-
пишaни процедури и постапки со кои се воспоставува 
и спроведува SAFA инспекција на странски воздухоп-
лови на платформа на аеродром;  

3. SAFA инспектор е овластен воздухопловен инс-
пектор, оспособен за вршење на SAFA инспекција на 
странски воздухоплов на платформа; 

4. Задржување (приземјување) е формална забрана 
на еден воздухоплов да напушти одреден аеродром, ка-
ко и преземање на неопходните мерки за задржување 
на платформата на која е извршена инспекцијата; 

5. Меѓународни безбедносни стандарди се безбед-
носни стандарди содржани во Чикашката конвенција за 
меѓународно цивилно воздухопловство и нејзините 
анекси (во натамошниот текст: Чикашката конвенција); 

6. Инспекција на платформа на странски воздухоп-
лов е преглед на странски воздухоплов на платформа; 

7. Оператор е превозник во воздушниот сообраќај 
сертифициран од страна на надлежната воздухопловна 
власт, на држава членка на ICAO за вршење на јавен 
воздушен превоз на патници, багаж, стока и пошта; 

8. ECAC е Европска конференција за цивилното 
воздухопловство; 

9. EASA е Европска Агенција за воздухопловна без-
бедност; 

10. SAFA база на податоци е информационен систем, 
воспоставен и управуван од страна на EASA, кој се со-
стои од информациски алатки и процедури неопходни за 
собирање, обработка и анализа на безбедносните инфор-
мации добиени врз основа на SAFA инспекција; 

11. Приоритетни инспекции на платформа е извр-
шување на соодветен број на инспекции во однос на 
вкупниот број инспекции на платформа од страна на 
Агенцијата за цивилно воздухопловство на годишна 
основа и 
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12. Предмет на инспекција е оператор и/или сите 
оператори од една земја и/или вид на воздухоплови 
и/или одреден воздухоплов. 

 
Член 2 

Во членот 2 се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) Начинот, правилата и посебните услови за вр-

шење на SAFA инспекција, се дадени во Прилог 2 кој е 
составен дел на овој правилник.” 

 
Член 3 

Во членот 3 ставот (2) се менува и гласи: 
„Инспекторите од став 1 точки 1 до 4 на овој член 

за да вршат SAFA инспекција, покрај посебните услови 
кои треба да ги исполнуваат, треба да: 

1. поседуваат неопходно воздухопловно образова-
ние и/или практично знаење соодветно за нивната об-
ласт за инспекција, односно за: 

- операции на воздухоплови; 
- лиценцирање на персоналот; 
- пловидбеност на воздухопловот и 
- опасни материи 
2. имаат завршено: 
- почетна теоретска обука за SAFA инспектори на 

платформа во SAFA организација за обука согласно 
точка 8 од прилогот 2 на овој правилник: 

- практична обука во SAFA организација за обука 
или спроведена од страна на Виш SAFA инспектор на 
Агенцијата за цивилно воздухопловство, во согласност 
со условите од член 3-б на овој правилник и кој работи 
независно од SAFA организацијата за обука и  

- обука на работно место (on the job training), која се 
спроведува преку серија на инспекции кои ги врши Ви-
шиот SAFA инспектор именуван на начин пропишан 
со член 3-б на овој правилник.” 

   
Член 4 

По членот 3 се додаваат два нови членови 3-а и 3-б 
кои гласат: 

 
„Член 3-а 

(1) По стекнување на квалификациите за спроведу-
вање на SAFA инспекции од член 3 став (2) на овој 
правилник, Агенцијата за цивилно воздухопловство тре-
ба да им обезбеди на SAFA инспекторите услови за одр-
жување на важноста на нивните квалификации преку: 

а) посетување на периодични/континуирани обуки ( 
recurrent training) кои се состојат од теоретско оспосо-
бување во SAFA организација за обука и  

б) извршување на најмалку 12 инспекции на пла-
тформа, на секои 12 месеци од последната SAFA обу-
ка, освен ако инспекторот е истовремено квалификуван 
за вршење на инспекција на летачки операции и/или 
пловидбеност овластен од страна на Агенцијата за ци-
вилно воздухопловство и редовно извршува инспекции 
на воздухоплови на домашни оператори. 

(2) Со цел да се обезбеди имплементација на член 3 
став (2) на овој правилник и став (1) на овој член, 
Агенцијата за цивилно воздухопловство во форма на 
процедури користи упатства изготвени и објавени од 
страна на EASA, кои ги објавува на својата интернет 
страна.  

 
Член 3-б 

(1) Виши SAFA инспектори можат да бидат лица 
кои ги исполнуваат следните услови: 

а) кандидатот да има квалификации за SAFA инспе-
ктор во претходните 3 години и 

б) кандидатот да има извршено најмалку 36 инспек-
ции во период од три години пред назначување за Виш 
SAFA инспектор. 

(2) Практичната обука и/или обука на работно ме-
сто која ја спроведува Виш SAFA инспектор, треба да 
биде заснована на релевантна програма за обука изго-
твена и објавена од страна на ЕАSА. 

(3) Вишите SAFА инспектори можат да спроведува-
ат почетна обука и/или обука на работно место на кан-
дидати од други земји членки.” 

 
Член 5 

SAFA инспекторите кои ги исполнуваат условите од 
член 3 став (2) алинеја 1 и член 3-а точка б) на овој пра-
вилник до денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник се сметаат за квалификувани SAFA инспектори до-
колку до 1 март 2011 година завршат периодична/конти-
нуирана обука во SAFA организација за обука. 

 
Член 6 

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

  
  Бр. 01-15996/1                                Министер 

1 декември 2010 година                за транспорт и врски, 
     Скопје                            Миле Јанакиески, с.р. 
 
 

Прилог 2 
  
НАЧИН, ПРАВИЛА И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА  

ВРШЕЊЕ НА SAFA ИНСПЕКЦИЈА 
 

1. Цел на SAFA програмата 
 
Целта на SAFA програмата е да обезбеди унифици-

ран пристап во ефикасната примена на прифатените 
меѓународни безбедносни стандарди на ICAO, EU, 
ЕASA и други, преку хармонизација на правилата и 
упатствата за спроведување на SAFA инспекција.  

 
2. Применливост 

 
Со овој прилог непосредно се утврдуваат начинот, 

правилата и посебните услови за вршење на SAFA инс-
пекција од страна на Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство, преку овластени SAFA инспектори и можноста 
да се задржи (приземји) воздухоплов, да се забрани лет 
или да се наложи исполнување на одредени услови од 
страна на кој било странски воздухоплов кој слетува на 
аеродром во Република Македонија, доколку истиот се 
користи за јавен воздушен превоз, во согласност со 
одредбите на Чикашката конвенција и нејзините анекси. 

 
3. Исклучоци 

 
(1) Државните воздухоплови определени согласно 

Чикашката конвенција и воздухопловите со максимал-
на тежина помала од 5700 кг, а кои не се вклучени во 
јавен воздушен превоз не се предмет на SAFA инспек-
ција. 

(2) Државните воздухоплови од став (1) на оваа 
точка се предмет на  инспекција од страна на Агенција-
та за цивилно воздухопловство на начин и под услови 
утврдени со Законот за воздухопловство и прописите 
донесени врз основа на тој закон.  
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4. Собирање на информации 
 
(1) За собирање на важни безбедносни информации 

во Агенцијата за цивилно воздухопловство се воспо-
ставува механизам, кој во најголема мера се содржи од 
информациите содржани во: извештаите од пилотите, 
организациите за одржување на воздухоплови, едини-
ците на контрола на летање и други организации неза-
висни од надлежните тела на земја членка, како и во 
приговори, тужби, жалби и слично. За ефикасно спро-
ведување на SAFA програмата, за релевантни ќе се 
сметаат и информациите добиени од субјектите наведе-
ни во точка 5 став 3 од овој прилог. 

(2) SAFA националниот координатор има обврска 
да ги собира, да ги евидентира на соодветен начин и по 
потреба да ги дистрибуира информациите за преземе-
ните мерки по извршена SAFA инспекција како што се:  

а) задржување (приземјување) на воздухоплов; 
б) забрана на воздухопловот или операторот да сле-

тува во Република Македонија; 
в) мерките за отстранување на недостатоците; 
г) контакти со надлежната воздухопловна власт на 

операторот и 
д) повратни информации за операторот како што се, 

мерките со кои се отстранети недостатоците или повто-
рување на недостатоците.  

(3) Формата и содржината на евиденцијата на ин-
формациите од оваа точка треба да бидат во согласност 
со Договорот помеѓу EASA и Агенцијата за цивилно 
воздухопловство за собирање и размена на информа-
ции за безбедноста на воздухоплови кои ги користат 
аеродромите во Заедницата и Република Македонија. 

  
5. Инспекции на платформа 

 
(1) Сите странски воздухоплови, определени во 

точка 2 на овој прилог, кои слетуваат на некој аеро-
дром во Република Македонија, а посебно оние возду-
хоплови за кои се претпоставува дека не се во соглас-
ност со прифатените меѓународни безбедносни стан-
дарди можат да бидат предмет на SAFA инспекција.  

(2) Стандардите на ICAO и дополнителните европ-
ски регионални процедури на ICAO претставуваат ре-
ферентни вредности за вршење на SAFA инспекција 
врз воздухоплови и оператори во рамките на SAFA про-
грамата. Исто така, при проверката на техничката ис-
правност на воздухоплов, истиот се прегледува и во од-
нос на стандардите на призводителот на воздухопловот. 

(3) SAFA инспекторите и другите лица вклучени во 
SAFA програмата, во вршење на работите пропишани 
со овој прилог посебно внимание посветуваат на возду-
хопловите за кои:  

а) се добиени информации од релевантните аеро-
дромски служби (службите за прифат и отпрема на 
патници и воздухоплови, службите за одржување на 
воздухоплови и сл.), патниците или други извори, кои 
укажуваат на лошо одржување, или на очигледно ош-
тетување или дефекти; 

б) при претходните инспекции се утврдени недоста-
тоци кои укажуваат на сериозно загрозување на меѓу-
народните безбедносни стандарди и каде што државите 
кои ја спроведуваат SAFA програмата изразиле загри-
женост дека тие недостатоци не се отстранети; 

в) постои доказ дека надлежната воздухопловна 
власт на државата на регистрација не врши на задово-
лувачки начин надзор на безбедноста на операторот, а 
согласно информациите од релевантните организации 
како што се EASA, ECAC, ICAO и сл; 

г) е добиено известување дека од влегувањето во 
воздушниот простор на Република Македонија извр-
шува невообичаени маневри кои укажуваат на сериоз-
на загриженост за безбедноста и 

д) информациите собрани согласно точка 4 на овој 
прилог предизвикуваат загриженост во врска со опера-
торот, или кога претходната SAFA инспекција покажа-
ла недостатоци на воздухопловот кој го користи истиот 
оператор. 

(4) Насоките за спроведување на SAFA инспекција 
и стандардните форми на извештајот за SAFA инспек-
ција се дадени во Договорот помеѓу EASA и Агенција-
та за цивилно воздухопловство за собирање и размена 
на информации за безбедноста на воздухоплови кои ги 
користат аеродромите во Заедницата и Република Ма-
кедонија со кој се прифаќа EУ Директивата 2004/36 из-
менета со ЕУ Директивата 2008/49. Стандардните фор-
ми на извештајот за SAFA инспекција, Агенцијата за 
цивилно воздухопловство ги објавува на својата интер-
нет страна. 

(5) По завршување на SAFA инспекцијата, SAFA 
инспекторот треба да го извести водачот на прегледа-
ниот воздухоплов или претставникот на операторот на 
воздухоплов за наодите од инспекцијата на платформа 
преку доставување на копија од извештајот и вербално 
соопштување на резултатите од SAFA инспекцијата. 

(6) Доколку во текот на SAFA инспекцијата се 
откриени значајни недостатоци (наоди од категоријата 
2 и 3, согласно одредбите од “Manual of EC SAFA ramp 
inspection procedures – Core element” во Анексот на ЕУ 
Директивата 2008/49), извештајот се доставува до опе-
раторот на воздухопловот и до надлежната воздухоп-
ловна власт на тој оператор. 

(7) При спроведување на инспекција на платформа 
SAFA инспекторите ги превземаат сите мерки со цел 
избегнување на неоправдано задржување на воздухоп-
ловите кои се предмет на SAFA инспекција. Можни но 
не и единствени причини за одлагање на полетувањето 
на воздухопловот од платформа може да бидат сомне-
вања кои се однесуваат на правилноста на подготовки-
те за лет, пловидбеноста на воздухопловот или други 
работи поврзани со безбедноста на воздухопловот и 
патниците во истиот. 

(8) Агенцијата за цивилно воздухопловство со проце-
дура обезбедува имплементација на процедурите за спро-
ведување на SAFA инспекција дадени во Анексот на ЕУ 
Директивата 2008/49, Анексот на Одлуката 2008/001/S на 
EASA за „Guidance material for qualification of SAFA 
inspectors” и Анексот на Одлуката 2009/001/S  на EASA 
за „Guidance material for SAFA ramp inspections”.  

 
6. SAFA национален координатор 

 
(1) Со цел олеснување на спроведувањето на актив-

ностите од SAFA програмата во Република Македонија 
и на протокот на информации помеѓу EASA и Агенци-
јата за цивилно воздухопловство, Агенцијата за цивил-
но воздухопловство определува SAFA национален ко-
ординатор од редовите на SAFA инспекторите. 

(2) SAFA националниот координатор секојдневно 
ги координира активностите кои произлегуваат од 
SAFA програмата и одржува контакт со EASA (SAFA 
Одделение за координација и стандардизација), и со 
другите учесници во програмата како што се ECAC, 
ICAO и други. 
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(3) Со цел обезбедување на контрола и управување 
на SAFA програмата во Република Македонија, SAFA 
националниот координатор согласно  Анексот на Одлу-
ката 2009/001/S  на EASA за “Guidance material for 
SAFA ramp inspections” ги има следните задачи и одго-
ворности: 

1) контролира и се грижи за сите аспекти на внесува-
ње на инспекциските извештаи за спроведени SAFA 
инспекции на ниво на Република Македонија во SAFA 
базата на податоци согласно ЕУ Регулативата 768/2006; 

2) ја проверува точноста на податоците кои се вне-
суваат во SAFA базата на податоци; 

3) ја обезбедува доверливоста на податоците земе-
ни од SAFA базата на податоци, во случај кога се кори-
стат за внатрешните потребите на Република Македо-
нија; 

4) обезбедува извршување на приоритетните инс-
пекции, како и дополнителните приоритетни инспек-
ции, доколку такви постојат, воспоставени на ниво на 
Република Македонија во согласност со ЕУ Регулати-
вата 351/2008 која се однесува на приоритетните инс-
пекции на платформа на воздухоплови кои користат ае-
родроми на Заедницата; 

5) е одговарно лице за спроведувањето на програ-
мата за обука (почетна и периодична/континуирана), за 
целокупниот персонал вклучен во SAFA програмата 
(инспектори, виши инспектори, корисници на SAFA 
базата на податоци, модератори и други); 

6) ја претставува Република Македонија во Европ-
ската SAFA експертска група за управување (European 
SAFA Steering expert group - ESSG); 

7) ја промовира и имплементира програмата за раз-
мена на SAFA инспектори; 

8) ги помага правните советници во предметите кои 
се однесуваат на барањата за пристап до податоците 
поврзани со SAFA; 

9) одржува врска и ја помага EASA (SAFA Одделе-
нието за координација) во сите активности од SAFA 
програмата; 

10) во согласност со Анексот II на ЕУ Директивата 
2008/49, учествува во взаемната размена на информа-
ции, и ги доставува на Европската Комисија и држави-
те учеснички во SAFA програмата, безбедносните ин-
формации собрани по пат на стандардни извештаи и ги 
известува Европската Комисија и државите учеснички 
во SAFA програмата за потенцијалните безбедносни 
закани; 

11) навремено ја информира EASA за сите промени 
на клучниот персонал (SAFA национален координатор, 
кординаторот на националните оператори-SANA, ко-
рисниците на базата на податоци и другите); 

12) за секој нов именуван корисник на SAFA базата 
на податоци доставува до EASA Изјава за доверливост 
потпишана од страна на SAFA инспекторот и SAFA на-
ционалниот координатор; 

13) го става на располагање на EASA месечниот из-
вештај со статусот на корективните мерки преземени 
по извршената инспекција на платформа; 

14) ја известува Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство и доколку е потребно EASA за сите активно-
сти поврзани со SAFA  програмата во Република Маке-
донија; 

15) соработува со координаторот на операторите од 
Република Македонија (доколку истиот е определен), 
во врска со SAFA извештаите за операторите од Репуб-
лика Македонија; 

16) предлага членови во SAFA работните групи; 

17) ја претставува Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство на состаноците на национални координатори и 
по потреба во други тела во рамките на SAFA програ-
мата на ниво на ЕУ; 

18) соработува со националните координатори на 
другите држави; 

19) ја промовира стручноста и квалификациите на 
инспекторите од  

Република Македонија, залагајќи се за курсеви за 
обновување на знаењето, SAFA работилници и слично; 

20) на ниво на Република Македонија ја промовира 
програмата за размена на искуства и пракса со SAFA 
инспекторите од други држави;  

21) ја промовира SAFA програмата во Агенцијата 
за цивилно воздухопловство и во јавноста преку го-
дишни извештаи, планови и други публикации; 

22) предлага членови на тимот на EASA за SAFA 
инспекција; 

23) ги изработува процедурите пропишани со овој 
правилник; 

24) изготвува извештаи за спроведувањето на SAFA 
програмата во Република Македонија; 

25) како Виш SAFA инспектор врши SAFA инспек-
ции на аеродромите во Република Македонија, а посеб-
но во случај кога се работи за одредени категории на 
превозници и воздухоплови кај кои постои голема ве-
ројатност за откривање на недостатоци во врска со без-
бедноста (EC SAFA-Blacklist Alarm Information) соглас-
но ЕУ Регулативата 351/2008; 

26) одобрува технички лет на странски воздухоплов 
во случај кога се утврдени недостатоци од страна на 
SAFA инспекторите, согласно точка 11 став (2) на овој 
прилог. 

(4) Основно средство за пренесување на SAFA ин-
формации во EASA и другите држави вклучени во 
SAFA програмата е SAFA базата на податоци. 

(5) SAFA националниот координатор обезбедува 
внесување на податоците од завршената инспекција на 
платформа во рамките на SAFA програмата во SAFA 
базата на податоци најдоцна во рок од 15 дена од денот 
на извршената инспекцијa.  

 
7. SAFA инспектори 

 
(1) SAFA инспекција може да вршат само оние инс-

пектори кои поседуваат неопходно знаење релевантно 
за областа предмет на инспекција, при што знаењето на 
техничките, пловидбените и оперативните аспекти е 
услов во случај на контролирање на сите ставки од 
контролната листа. Кога инспекцијата на платформа ја 
вршат два или повеќе инспектори, главните елементи 
на инспекцијата, визуелна инспекција на надворешно-
ста на воздухопловот, инспекција на пилотската кабина 
и инспекција на патничката кабина и карго одделот, 
може да се поделат помеѓу инспекторите. 

(2) Пред почетокот на SAFA инспекција на вна-
трешниот дел на воздухопловот инспекторите треба да 
му се идентификуваат на водачот на воздухопловот, 
или во случај на негово отсуство на членот на екипа-
жот или на најстариот претставник на операторот. Во 
случај кога не е можно да се извести некој од претстав-
ниците на операторот или кога нема таков претставник 
во или во близина на воздухопловот, општ принцип е 
дека во тој случај не се спроведува. Во посебни окол-
ности  може да се донесе одлука да се спроведе SAFA 
инспекција и истата се ограничува на визуелна провер-
ка на надворешноста на воздухопловот. 
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(3) Инспекцијата колку што е можно треба да биде 
по сеопфатна имајќи ги во предвид расположливото 
време и ресурси. Во случај на ограничено време и ре-
сурси, може да се изврши контрола на помал број од 
инспекциските ставки. Согласно времето и ресурсите 
на располагање, ставките кои што ќе се контролираат 
треба внимателно да се одберат во согласност со цели-
те на SAFA програмата. 

 
8. SAFA организација за обука 

 
(1) SAFA организација за обука може да биде дел 

од Агенцијата за цивилно воздухопловство или друга 
организација. Друга организација може да биде: 

а) дел од надлежната власт на друга земја членка или 
б) независна организација. 
(2) Агенцијата за цивилно воздухопловство ги сп-

роведува курсевите од член 3 став (2) и член 3-а точка 
а) на овој правилник согласно релевантната програма 
изготвена и објавена од страна на EASA. 

(3) Во случај кога е ангажирана друга организација 
за SAFA обука, Агенцијата за цивилно воздухоплов-
ство треба да воспостави систем на оценување на таа 
организација. Овој систем треба да биде едноставен, 
транспарентен,  сразмерен и да ги има во предвид сите 
релевантни упатства изготвени и објавени од страна на 
EASA. Системот за оценување може да ги земе во 
предвид оценувањата извршени од страна на други др-
жави членки. 

(4) Друга организација за SAFA обука може да вр-
ши обука доколку со оценувањето се покаже дека обу-
ката ќе биде изведена согласно релевантната програма 
изготвена и објавена од страна на EASA. 

(5) Агенцијата за цивилно воздухопловство аде-
кватно ги менува програмите за обука и/или системот 
за оценување на други организации со цел истите да ги 
одразуваат сите препораки кои произлегуваат од инс-
пекциите за стандардизација (Standardisation Audit) из-
вршени од страна на EASA согласно работните методи 
утврдени со ЕУ Регулативата 736/2006, за работните 
методи на EASA за вршење на прегледи за стандарди-
зација. 

(6) Агенцијата за цивилно воздухопловство може да 
побара EASA да изврши евалуација на друга организа-
ција за обука и да издаде совет врз основа на кој Аген-
цијата за цивилно воздухопловство ќе ја заснова своја-
та сопствена евалуација. 

 
9. Размена на информации 

 
(1) Размената на информации со надлежните возду-

хопловни власти на други земји ја врши Агенцијата за 
цивилно воздухопловство. Овие информации можат да 
вклучуваат и листа на аеродроми во Република Маке-
донија отворени за меѓународен воздушен сообраќај со 
наведување, за секоја календарска година, на бројот на 
извршени инспекции и бројот на движења на воздухоп-
лови кои не се од земја членка на ЕCAC. 

(2)  Извештаите од точките 4 и 5 на овој прилог, без 
одлагање се ставаат на располагање на Европската Ко-
мисија, надлежните воздухопловни власти во ЕУ и 
ЕCAC вклучувајќи ја и ЕАSА, на нивно барање. 

 
10. Заштита на информации 

 
Сите информации кои што се добиени на начин 

пропишан со точка 4 на овој прилог, се сметаат за до-
верливи и истите можат да се користат само за целите 
на SAFA инспекцијата. 

11. Задржување (приземјување) на воздухоплов 
 
(1) Во случај кога неусогласеност со ICAO прифа-

тените меѓународни безбедносни стандарди без сомне-
ние претставува закана за безбедноста на летањето, 
операторот на воздухопловот треба да преземе мерки 
со цел отстранување на  недостатоците пред полетува-
њето. Ако квалификуваниот и овластен SAFA инспе-
ктор од страна на Агенцијата за цивилно воздухоплов-
ство, при вршење на SAFA инспекција, не е уверен де-
ка корективните мерки ќе бидат спроведени пред поле-
тувањето, тој изрекува мерка задржување (приземјува-
ње) на воздухопловот на платформата на аеродромот 
се до отстранување на недостатоците, а за тоа веднаш 
ja известува надлежната воздухопловна власт на однос-
ниот оператор и на земјата на регистрација на возду-
хопловот. 

(2) Агенцијата за цивилно воздухопловство може, 
во координација со земјата одговорна за надзор на за-
држаниот (приземјениот) воздухоплов, или земјата на 
регистрација на воздухопловот, да ги утврди потребни-
те услови под кои на тој воздухоплов може да му се 
дозволи да прелета до аеродром на кој можат да се от-
странат недостатоците. Ако недостатоците влијаат врз 
важноста на уверението за пловидбеност на воздухоп-
ловот, задржувањето (приземјувањето) може да се уки-
не само доколку операторот добие одобрение од земја-
та или земјите преку кои прелетот ќе се изврши. 

 
12. Критериуми за одредување на приоритетни  

инспекции 
 
(1) Врз основа на добиените информации по еле-

ктронски пат од страна на EASA, Агенцијата за цивил-
но воздухопловство врши приоритетни инспекции на 
платформа на следните субјекти: 

1) предмети на инспекција кои се идентификувани 
како потенцијална закана за безбедноста врз основа на 
редовните анализи извршени од страна на EASA; 

2) предмети на инспекција за кои врз основа на 
мислење на Комитетот за безбедност во воздушниот 
сообраќај (Air Safety Committee), во смисла на импле-
ментација на ЕУ Регулативата 2111/2005, е утврдено 
дека е неопходна понатамошна верификација на фа-
ктичката усогласеност со релевантните безбедносни 
стандарди преку систематични инспекции на платфор-
ма. Ова може да се однесува и на предметите на инс-
пекција кои се повлечени од листата на превозници во 
воздушниот сообраќај кои се предмет на оперативна 
забрана во рамките на Заедницата, воспоставена сог-
ласно ЕУ Регулативата 2111/2005; 

3) предмети на инспекција идентификувани врз ос-
нова на информација која Европската Комисија ја има 
добиено од страна на држава членка или ЕАSА, а сог-
ласно членот 4 (3) на ЕУ Регулативата 2111/2005; 

4) воздухоплови кои се користат во воздушниот со-
обраќај на  Заедницата од страна на оператори наведе-
ни во Листата на авиопревозници чии операции се 
предмет на оперативни ограничувања во Заедницата од 
Анексот Б на ЕУ Регулативата 474/2006; 

5) воздухоплови кои се користат од страна на други 
оператори на кои им е издадено уверение во истата др-
жава од која е и операторот кој истовремено (во тој 
временски период) се наоѓа на Листата на авиопревоз-
ници кои се предмет на оперативна забрана во Заедни-
цата наведена во ЕУ Регулативата 474/2006.  
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
3272. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Маџари - Општина 
Гази Баба. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 18-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Маџари, востановен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-16722/2                                 

30 ноември 2010 година                    Директор,  
             Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

_________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3273. 
Врз основа на член 68 став 2, а во врска со член 69 

став 2 од Законот за Народната банка на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 
129/2006), член 68 став 1 точка 3 од Законот за банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
67/2007, 90/2009 и 67/2010) и точка 46 став 4 од Одлу-
ката за управување со ликвидносниот ризик на банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
163/2008, 66/2009, 144/2009 и 157/2009), гувернерот на 
Народната банка на Република Македонија, ја дава 
следнава  

 
О Б Ј А В А 

 
За периодот од 01.01.2011 година до 30.06.2011 го-

дина, банката е должна да ја почитува следнава месеч-
на динамика на усогласување на стапките на ликвид-
ност: 

- 1/24 од разликата утврдена на 28.02.2009 година 
помеѓу минималното ниво и почетниот износ на стап-
ката на ликвидност до 30 дена; 

- 1/60 од разликата утврдена на 28.02.2009 година 
помеѓу минималното ниво и почетниот износ на стап-
ката на ликвидност до 180 дена. 

 
      Бр. 7979                                    Гувернер 

30 ноември 2010 година              на Народната банка  
      Скопје                          на Република Македонија,                    
                                м-р Петар Гошев, с.р.  

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3274. 
Врз основа на членовите 144 став 3 и 153-к став 1 

од Законот за здравствената заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 
10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10) и 
член 14 од Статутот на Стоматолошката комора на Ма-
кедонија, Собранието на Стоматолошка комора на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10.11 
2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧ-
НИОТ ИСПИТ НА ДОКТОРИТЕ НА СТОМАТОЛО-
ГИЈА И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОСНОВНА ЛИЦЕНЦА 

         
Член 1 

Во Правилникот за стручниот испит на докторите 
на стоматологија и за издавање на основна лиценца 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 13 од 
1 февруари 2006), во членот 3 по ставот 5 се додава нов 
став 6, кој гласи: 

„При утврдувањето на составот на испитните коми-
сии се применува начелото на соодветна и правична за-
стапеност на членовите без да се нарушат критериуми-
те за стручност и компетентност”. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија” а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
   Бр. 03-826/1                              Претседател  

12 ноември 2010 година     на Стоматолошка комора на 
              Скопје                        Македонија,  

                              проф.д-р Марија Накова, с.р. 
_____________ 

3275. 
Врз основа на член 153-к став 1 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10) и член 14 од 
Статутот на Стоматолошката комора на Република Ма-
кедонија, Собранието на Стоматолошката комора на 
Република Македонија, на седницата одржана на 10. 11 
2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУ-
ВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на издавање, продол-
жување, обновување и одземање на лиценцата за рабо-
та („Службен весник на Република Македонија” бр.13 
од 1 февруари 2010), членот 17 се менува и гласи: 

„Докторите на стоматологија кои запишале студии 
од областа на стоматологијата до денот на влегување 
во сила (до 15.03.2004 година) на Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за здравствената заштита 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.10/04) 
и стручниот испит ќе го положат најдоцна до 31 декем-
ври 2010 година, ќе се смета дека имаат лиценца за ра-
бота, а рокот на важноста на лиценцата за работа изне-
сува седум години и започнува да тече од денот на по-
ложување на стручниот испит.” 
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија” а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
   Бр. 03-826/2                              Претседател  

12 ноември 2010 година     на Стоматолошка комора на 
              Скопје                         Македонија,  

                             проф.д-р Марија Накова, с.р. 
_____________ 

3276. 
Врз основа на член  153-л од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07 
и 77/08) и член 14 од Статутот на Стоматолошка комо-
ра на Република Македонија, Собранието на Стоматоло-
шка комора на Република Македонија, на својата седни-
ца одржана на 10.11.2010 година го донесе, следниот  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИ-
ТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОБНОВУ-
ВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА РАБОТА НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗО-
ВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА СТОМАТОЛОГИЈАТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на утвр-
дување на трошоците за издавање, продолжување и об-
новување на лиценците на здравствените работници со 
високо образование од областа на стоматологијата. 

 
Член 2 

Утврдувањето на трошоците за издавање, продол-
жување и обновување на лиценците се врши врз основа 
на реалните административни и материјални трошоци 
за спроведување на постапката за издавање, продолжу-
вање и обновување на лиценците и тоа за: 

1. Постапка за издавање на лиценца вкупно 2.800,00 
денари од кои: 

а) Административните трошоци изнесуваат 2.410,00 
во кои се вклучени: 

- Трошоци за работа на Комисија за прегледување 
на документи и  одобрување - 660,00 денари; 

- Трошоци за стручната служба на Комората - 
1.404,00 денари; 

- Трошоци за стручни лица и надворешни соработ-
ници - 346,00 денари; 

б) Материјални трошоци - 390,00 денари. 
2. Постапка за продолжување на лиценца вкупно 

2.000,00 денари од кои: 
а) Административните трошоци изнесуваат  1.610,00  

во кои се вклучени: 
- Трошоци за работа на комисијата за прегледување 

на документи и одобрување - 660,00 денари; 
- Трошоци за стручната служба на Комората - 

950,00 денари. 
б) Материјални трошоци - 390,00 денари.  
3. Постапка за обновување на лиценца вкупно -

3.200,00 денари од кои: 
а) Административните трошоци изнесуваат 2.920,00 

во кои се вклучени: 
- Трошоци за работа на Комисиите за проверка на 

документите за акредитација за КМЕ и проверка на ба-
рања на поединци за КМЕ - 1.097,00 денари; 

-  Трошоци за стручната служба на Комората - 
1.560,00 денари; 

-  Трошоци за ангажирање на стручни лица надво-
решни соработници - 263,00 денари. 

б)  Материјални трошоци - 280,00 денари. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од Министерот за здравство. 

 
    Бр. 03-826/3                         Претседател  

12 ноември 2010 година     на Стоматолошка комора на 
              Скопје                         Македонија,  

                              проф.д-р Марија Накова, с.р. 
_____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
3277. 

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-
тите во Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 
26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), Ми-
нистерството за труд и социјална политика 
 

О Б Ј А В У В А 
  
Просечната месечна плата по работник за месец  

НOЕМВРИ 2010 година неможе да изнесува помалку 
од утврдената на ниво на оддел и тоа: 

 
Оддел. Назив на одделот Износ 
01. Земјоделство, лов и соодветни ус-

лужни дејности 9.741 
02. Шумарство, искористување на шуми 

и соодветни услужни  дејности 14.194 
05. Улов на риба, одгледување на риби и 

услужни активности во рибарството 8.844 
10. Вадење на камен, јаглен и лигнит, 

вадење на тресет 16.317 
13. Вадење на руди на метал 17.364 
14. Вадење на други руди и камен 14.719 
15. Производство на прехранбени произ-

води и пијалоци 12.635 
16. Производство на тутунски произво-

ди и ферментација на тутун 12.209 
17. Производство на текстилни ткаенини 7.080 
18. Производство на облека; доработка 

и боење на крзно 7.446 
19. Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 6.943 

20. Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, производ-
ство на предмети од слама и плетар-
ски материјал 7.827 

21. Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 13.854 

22. Издавачка дејност, печатење и ре-
продукција на  снимени медиуми 14.641 
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23. Производство на кокс, деривати на 
нафта и  нуклеарно гориво 24.462 

24. Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 22.102 

25. Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 8.589 

26. Производство на производи од други 
неметални минерали 15.577 

27. Производство на основни метали 14.591 
28. Производство на метални производи во 

металопреработувачката фаза, освен 
машини и уреди 10.020 

29. Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 12.543 

30. Производство на канцелариски ма-
шини и компјутери 18.479 

31. Производство на електрични маши-
ни и апарати, неспомнати на друго 
место 13.236 

32. Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 8.751 

33. Производство на прецизни медицин-
ски и оптички инструменти и часов-
ници 19.616 

34. Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 10.167 

35. Производство на други сообраќајни 
средства 19.007 

36.  Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 8.275 

37. Рециклажа 8.696 
40. Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 26.738 
41. Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 13.850 
45. Градежништво 11.395 
50. Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 19.604 

51. Трговија на големо и посредничка 
трговија,  освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли 16.605 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; попра-
вка на предмети за лична употреба и 
за домаќинствата 9.930 

55. Хотели и ресторани 10.526 
60. Копнен сообраќај, цевоводен транс-

порт 13.906 
62. Воздушен сообраќај 34.640 
63. Придружни и помошни активности 

во сообраќајот; активности на пат-
ничките агенции 21.123 

64. Поштенски активности и телекому-
никации 23.036 

65. Финансиско посредување, освен оси-
гурување и пензиски фондови 26.408 

66. Осигурување и реосигурување,  пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 25.980 

67. Помошни активности во финанси-
ското посредување 35.394 

70. Активности во врска со недвижен имот 18.801 
71.  Изнајмување на машини и опрема без 

ракувач и изнајмување на предмети 
за лична употреба и за домаќинствата 13.590 

72. Компјутерски и сродни активности 23.076 
73. Истражување и развој 18.952 
74. Други деловни активности 13.114 
75. Јавна управа и одбрана; задолжител-

на социјална заштита 18.440 
80. Образование 15.541 
85. Здравство и социјална работа 15.990 
90. Отстранување на отпадни води и ѓу-

бре, санитарни и  слични активности 12.806 
91. Дејност на организации врз база на 

зачленување  21.665 
92. Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 13.568 
93. Други услужни дејности 9.185 

 
Месечно даночно ослободување 7.035.                                                
 

    Министер,                                        
            Џељаљ Бајрами, с.р. 
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