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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3271. 

Врз основа на член 9, став (3) од Законот за финан-
сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04 и 
67/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.12.2009 година, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МЕТОДО-
ЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ 
ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ПО 

ОПШТИНИ ЗА 2010 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Уредбата за методологија за распределба на прихо-

дите од данокот на додадена вредност по општини за 
2010 година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 83/09), во член 2 став 1, износот „2.000.000“ се замену-
ва со износот „3.000.000“. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 19-6275/1                 Заменик на претседателот 

22 декември 2009 година     на Владата на Република 
       Скопје                                   Македонија, 
                              м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3272. 

Врз основа на член 21, став 3 од Законот за научно 
истражувачка дејност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.46/08 и 103/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА 

СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА – ПРИЛЕП 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

Јавната научна установа Институт за старословенска 
култура – Прилеп, бр.01-233/4, донесен од Советот на 
јавната научна установа Институт за старословенска 
култура-Прилеп, на седницата одржана на 26.11.2009 
година. 

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

 
  Бр. 19-5285/1                     Претседател на Владата 

22 декември 2009 година       на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3273. 

Врз основа на член 63 став 3 од Законот за денацио-
нализација („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.20/98, 31/00, 42/03 и 44/07) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ФОНДОТ НА ХОЛОКАУСТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД  

                           МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната 

одлука за изменување на Статутот на Фондот на холо-
каустот на Евреите од Македонија бр. 02-1111/1 од 
17.12.2009 година, донесена од Управниот одбор на 
Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија, на 
седницата, одржана на 9.11.2009 година.  

 
Член 2 

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

  
   Бр. 19-5819/1               Претседател на Владата 

22 декември 2009 година  на Република Македонија, 
       Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3274. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/08) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
22.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерството за внатрешни работи Бр.03-
637/13 од 27.11. 2009 година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 19-6162/1           Претседател на Владата  

22 декември 2009 годинa      на Република Македонија, 
   Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3275. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
22.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерството за локална самоуправа Бр.03-
10/4 од 30.11.2009 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
  Бр.19-6202/1                     Претседател на Владата  

22 декември 2009 година      на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3276. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
22.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ 

КНИГИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Министерството за правда - Управа за водење на ма-
тични книги бр.03-113/7 од 30.11.2009 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр.19-6203/1                   Претседател на Владата 

22 декември 2009 година      на Република Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
3277. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
22.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА, НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ 
СО ВЕРСКИ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, 
на Комисијата за односи со верски заедници и религи-
озни групи Бр. 03-321/13 од 30.11.2009 година. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 19-6205/1           Претседател на Владата  

22 декември 2009 годинa      на Република Македонија, 
      Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

3278. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
22.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерството за здравство, бр.03-651/7 од 
1.12.2009 година. 

 
Член 2 

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

 
 
Бр.19-6222/1                Претседател на Владата 

22 декември 2009 година     на Република  Македонија 
    Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
3279. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
22.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВО-
СИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПAНСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопaнство, бр.03-245/4 од 1.12.2009 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр.19-6223/1                     Претседател на Владата 

22 декември 2009 година       на Република Македонија, 
             Скопје                    м-р Никола Груевски,с.р. 

__________ 
3280. 

Врз основа на член 52, став 2 и став 6 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.63/06, 36/07 и 106/08) и член 36, став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 
година, донесе   
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О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КА-
ПАЦИТЕТОТ НА КОМБИНИРАНАТА ПОСТРОЈ-
КА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И 
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА АД ЕЛЕКТРАНИ НА 
МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
СКОПЈЕ – ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на АД за производство на електрич-
на енергија Електрани на Македонија, во државна 
сопственост, Скопје со седиште на улица „11 Октом-
ври“ бр.9-Скопје, со матичен бр.6023754 и даночен 
бр.4030005560757-Подружница Енергетика, Скопје му 
се дава овластување за проширување на капацитетот на 
комбинираната постројка за производство на електрич-
на и топлинска енергија. 

 
Член 2 

Комбинираната постројка за производство на еле-
ктрична и топлинска енергија (во натамошниот текст: 
објект) ќе биде наменет за производство на електрична и 
топлинска енергија со максимална инсталирана моќност 
25,5 MW за производство на електрична енергија и 
инсталирана моќност од 76 MW за производство на топ-
линска енергија, а како енергенс користи природен гас. 

Локацијата на објектот е на улица „16-та Македон-
ска бригада“ бр.18 Скопје, со вкупна површина од 2524 
м2 на КП.бр.2216 општина Гази Баба во сопственост на 
АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, 
Скопје, запишана во Имотен лист бр.4963, издаден од 
Агенцијата за катастар на недвижности-Скопје. 

 
Член 3 

По престанување со работа, објектот треба да се 
конзервира или да се ревитализира за да се продолжи 
оперативниот животен век на објектот. Доколку не е 
можно да се реализира ниту едната од двете можни ре-
шенија, објектот соодветно ќе се пренамени. 

 
Член 4 

При градбата како и при неговата употреба објектот 
треба да ја употребува јавната инфраструктура на след-
ниот начин: 

1. Поврзување на постоечкиот гасоводен систем 
преку мернорегулациона станица 12/3 bar во сопстве-
ност на АД ГАМА која е во непосредна близина на об-
јектот. 

2. Поврзување со дистрибутивната мрежа во еле-
ктро енергетски систем преку трафостаница ТС Север 
110/6 кV. 

3. Поврзување со цевководот за дистрибуција на па-
реа на постоечкиот цевковод за технолошка пареа. 

4. Поврзување со цевководот за дистрибуција на 
топла вода на постоечката топловодна мрежа на ЕЛЕМ 
Подружница Енергетика. 

 
Член 5 

Објектот при работењето треба да ги исполнува си-
те пропишани услови согласно Правилникот за макси-
мално дозволени концентрации и количества на штет-
ни материи што можат да се испуштат во воздухот од 
одделни видови на загадување. 

Правилник за класификација и категоризација на 
води, Студијата за оценка на влијанието врз животната 
средина, како и сите останати барања за заштита на 
животната средина согласно прописите од областа на 
животната средина. 

Член 6 
Објектот при употребата треба да ги исполнува след-

ниве услови во врска со ефикасноста на работењето: 
1. Степенот на искористеност на примарното гори-

во треба да достигне 36% во периодот кога ќе се произ-
ведува само електрична енергија и 88% во периодот 
кога ќе се произведува и електрична енергија и топлин-
ска енергија (технолошка пареа и топла вода). 

2. Постројката треба да има висок степен на фле-
ксибилност во поглед на различни работни режими. 

 
Член 7 

Согласно Студијата и Договорот за реконструкција 
на објектот со АЛСТОМ бр.11-5237/4 од 17.12.2008 го-
дина, Анекс бр.1, бр.11-2936/1 од 02.07.2009 и Анекс 
бр.2 бр.08-4239/ од 30.09.2009 година, потребни се 
3.611.365,00 ЕУР во денарска противвредност според 
средниот курс на Народна банка на Република Македо-
нија на денот на уплатата. 

Износот на средствата ќе биде обезбеден од сопс-
твените средства на АД Електрани на Македонија во 
државна сопственост, Скопје. 

 
Член 8 

Проектот треба да се реализира преку АД Електра-
ни на Македонија, во државна сопственост, Скопје – 
Подружница Енергетика Скопје. 

 
Член 9 

Оваа одлука престанува да важи доколку имателот 
на овластувањето: 

- во рок од 2 години од влегување во сила на оваа 
одлука не го отпочне проширувањето на капацитетот 
на објектот; 

- ги загубил економските, техничките или опера-
тивните способности; 

- го пренесе овластувањето на друго лице без сог-
ласност на Владата на Република Македонија. 

 
Член 10 

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

 
 Бр. 19-6278/1                  Заменик на претседателот  

22 декември 2009 година    на  Владата на Република  
      Скопје                          Македонија, 

                                       м-р Васко Наумовски,с.р. 
                                __________ 
3281. 

Врз основа на член 98 став (5) од Законот за задол-
жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/02, 85/03, 40/04, 113/05, 29/07, 88/08 и 48/09), Влада-
та на Република Македонија, на  седницата одржана на 
22.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
МАКСИМАЛНАТА ВИСИНА НА НАДОМЕСТО-
КОТ ОД ПРИДОНЕСИТЕ УПЛАТЕНИ ВО ЗА-
ДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД ЗА 2010 ГО-
ДИНА НА АГЕНЦИЈАТА  ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА  

КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката  

за максималната висина на надоместокот од придоне-
сите уплатени во задолжителен пензиски фонд за 2010 
година на Агенцијата за супервизија на капитално фи-
нансирано пензиско осигурување бр.02-2158/4 од 
2.12.2009 година, донесена од Управниот одбор на оваа 
агенција, на седницата, одржана на 2.12.2009 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 19-6315/1                    Претседател на Владата 

22 декември 2009 година       на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3282. 

Врз основа на член 56 став (4) од Законот за задол-
жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/02, 85/03, 40/04, 113/05, 29/07, 88/08 и 48/09), Влада-
та на Република Македонија, на  седницата одржана на 
22.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ШТО 
ГО НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА 
НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ ОД  ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА  

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

за висината на месечниот надомест што го наплатува 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување од пензиските друштва за 2010 
година, бр.02-2158/3 од 2.12.2009 година, донесена од 
Управниот одбор на оваа агенција, на седницата одр-
жана на 2.12.2009 година. 

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

 
  Бр. 19-6316/1                     Претседател на Владата 

22 декември 2009 година       на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3283. 

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 

престанува користењето на недвижните ствари и тоа: 
1. Дел од објектот на Воената болница во Скопје со 

површина од 40.634,00 м2, лоцирана на Катастарска 
парцела бр.1818, Катастарска општина Карпош-Скопје, 
евидентирано во Имотен лист бр.47496, сопственост на 
Република Македонија и тоа: 

- деловни простории број 1 до 16, 1/2 од простори-
јата 27, 29 до 34, 36 до 52, 60 до Х13, Х15, 39, Х17 до 
Л2, во сутеренот на Влез 1, со вкупна површина од 
7.341,00 м2; 

- деловни простории број 1 до 7, 46 до 98, 102 до 
Х20, дел од просторијата Х21 со површина од 14 м2, 
Х26 до 219, во приземјето, со вкупна површина од 
7.934,00 м2; 

- деловни простории број 8 до 59, 63 до 64, 87 до 
94, 102 до 143, 146 до Х13, Х16, Х18 до 184, на првиот 
кат, со вкупна површина од 5.745,00 м2; 

- деловни простории број 17 до 54, 63 до Х2, Х5 до 
Х8 на вториот кат, со вкупна површина од 5.268,98 м2: 

- деловни простории број 1 до 6, 29 до 63, 72 до Х3, 
на третиот кат, со вкупна површина од 4.704,87 м2; 

- деловни простории број 1 до Х1 на четвртиот кат, 
со вкупна површина од 1.593,31 м2; 

- деловни простории број 1 до Х1 на петтиот кат, со 
вкупна површина од 1.593,31 м2. 

- деловни простории број 1 до Х1 на шестиот кат, 
со вкупна површина од 1.593,31 м2; 

- деловни простории број 1 до Х1 на седмиот кат, со 
вкупна површина од 1.593,31 м2; 

- деловни простории број 1 до Х1 на осмиот кат, со 
вкупна површина од 1.593,31 м2; 

-деловни простории број 1 до ПП2 на деветтиот кат, 
со вкупна површина од 1.673,00 м2. 

2. Дел од деловната просторија број 1 (гаража) со 
површина од 274 м2, лоцирана на Катастарска парцела 
бр.1814, Катастарска општина Карпош-Скопје, евиден-
тирано од Имотен лист бр.47480, сопственост на Ре-
публика Македонија.  

3. Дворно место со површина од 57.290,00 м2, ло-
цирано на Катастарска парцела бр.1814, Катастарска 
општина Карпош-Скопје, евидентирано во Имотен 
лист бр.47480, сопственост на Република Македонија. 

4. Дворно место со површина од 421 м2, лоцирано 
на Катастарска парцела број 1815, Катастарска општи-
на Карпош-Скопје, евидентирано во Имотен лист број 
28050, сопственост на Република Македонија. 

5. Дворно место со површина од 1.279,00 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела број 1816, Катастарска 
општина Карпош-Скопје, евидентирано во Имотен 
лист бр.28050, сопственост на Република Македонија. 

6. Дворно место со површина од 423 м2, лоцирано 
на Катастарска парцела број1817, Катастарска општина 
Карпош-Скопје, евидентирано во Имотен лист број 
28050, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ва на трајно користење без надомест на Министерство-
то за здравство. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за 
одбрана и Министерството за здравство, во рок од 30 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 19-6564/1                     Претседател на Владата 

22 декември 2009 година       на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3284. 

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот 
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 седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВ-
НАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН  

ДОМ „СКОПЈЕ“ – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 

престанува користењето на недвижните ствари-дел од 
објектот на Воената болница во Скопје во вкупна повр-
шина од 720 м2, лоциран на Катастарска парцела бр. 
1818, Катастарска општина Карпош – Скопје, евиден-
тирано во Имотен лист бр. 47496, сопственост на Ре-
публика Македонија и тоа: 
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- деловни простории број 35 до 38, 40, 41, 99 до 101 
и дел од просторијата број Х21 со површина од 49 м2, 
во приземјето, со вкупна површина од 158 м2. 

- деловни простории број 60 до 62, 65 до 77, 95 до 
99, Х15 и Х17, на првиот кат, со вкупна површина од 
562 м2. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се дава-
ат на трајно користење без надомест на Јавната здрав-
ствена установа Здравствен дом „Скопје“ – Скопје. 

. 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за 
одбрана и Јавната здравствена установа Здравствен 
дом „Скопје“ – Скопје во рок од седум дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
  Бр.19-6599/1                    Претседател на Владата  

22 декември 2009 година      на Република Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3285. 

Врз основа на член 54 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 22.12.2009 година,  донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник – Генера-
лен секретаријат на Владата на Република Македонија 
му престанува користењето на движните ствари и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на времено користење без надомест на Министерство-
то за транспорт и врски, за период од дванаесет месеци 
од денот на влегување во сила на оваа одлука.  

                               
Член 3 

Генералниот секретар на Владата на Република Ма-
кедонија ќе склучи договор со министерот за транспорт 
и врски, со кој ќе се уредат правата и обврските за кори-
стење на движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
  Бр. 19-6633/2                  Заменик на претседателот  

22 декември 2009 година    на Владата на Република  
      Скопје                            Македонија, 

                                        д-р Васко Наумовски,с.р. 
___________ 

3286. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР ПАТНИЧКО МО-
ТОРНО ВОЗИЛО НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃА-
НИ ЗА ЗАШТИТА И НЕГУВАЊЕ НА КУЛТУРНИ-
ТЕ ВРЕДНОСТИ ВО С.ЗРЗЕ “ИСИХАСТИРИОН” 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Комисија 
за односи со верски заедници и религиозни групи, му 
престанува користењето на движна ствар – патничко 
моторно возило, ПМВ-Lada Vaz Niva Injection, со број 
на шасија ХТА21214041754030; со година на произ-
водство 2004; боја темно црвена на мет; сила на мотор 
59,50 KW; запремнина 1690 cm3; со вредност на вози-
лото 360.000,00 денари. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење на Здружението на граѓани за зашти-
та и негување на културните вредности во с. Зрзе „Иси-
хастирион” од с.Зрзе Долнени, без надомест. 

 
Член 3 

Директорот на Комисија за односи со верски заед-
ници и религиозни групи склучува договор со претсе-
дателот на Здружението на граѓани за заштита и негу-
вање на културните вредности во с.Зрзе “Исихастири-
он” за правата и обврските за движната ствар од член 1 
од оваа одлука која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
   Бр.19-6637/1                    Претседател на Владата 

22 декември 2009 година      на Република Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
3287. 

Врз основа на член 91 од Законот за користење и 
располагање со стварите во државната сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 22.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ИМЕ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член  1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар-објекти кои се наоѓаат во Скопје на КП 1856 за 
КО Карпош и тоа: КП 1856, зграда 1, влез 1, кат призем-
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је, деловен простор, во површина од 328 м2 и КП 1856, 
зграда 1, влез 2, приземје, деловен простор во површина 
од 59 м2 на име на Република Македонија во Јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 19-6385/1                     Претседател на Владата 

22 декември 2009 година       на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3288. 

Врз основа на член 12, став 3 од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.14/06, 24/07 и 103/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, 
донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА 
ДЕЛОТ ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
ОД ДЕЈСТВИЈА НА НЕЗАКОНСКО ПОСТАПУВА-
ЊЕ И НА ДЕЛОТ ОД НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА АЕРОДРОМСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пропишува висината и начинот 
на утврдување на делот од надоместокот за обезбеду-
вање од дејствија на незаконско постапување и на де-
лот од надоместоците за користење на аеродромска ин-
фраструктура.  

Член 2 
Надоместокот за користење на аеродромска инфра-

стуктура опфаќа: 
1) надоместок за користење на полетно-слетна пате-

ка и патека за возење: 
- за полетување/слетување (landing); и  
- за осветлување (lighting); 
2) надоместок за престој на воздухоплови (parking); и 
3) надоместок за користење на пристанишна пла-

тформа и зграда со придружни објекти (аеродромска 
такса/passenger service). 

 
Член 3 

Во висината на надоместокот за аеродромската ус-
луга – обезбедување од дејствија на незаконско поста-
пување кој го определува давателот на адродромската 
услуга и во висината на надоместоците за користење на 
аеродромска инфраструктура кои ги определува опера-
торот на аеродром се вклучува и делот од тие надоме-
стоци за Агенцијата за цивилно воздухопловство (во 
натамошен текст: Агенција). 

 
Член 4 

Висината на делот од надоместоците од член 3 на 
оваа одлука, се определува во зависност од субјектот 
кој го плаќа надоместокот и изнесува: 

1) за користење на полетно-слетна патека и патека 
за возење, за полетување/слетување (landing) и за 
осветлување (lighting) од страна на авиопревозници и 
даватели на специјализирани услуги, 10%; 

2) за престој на воздухоплови (parking) за сите суб-
јекти, 10%; 

3) за користење на пристанишна платформа и згра-
да со придружни објекти (аеродромска такса/passenger 
service) од страна на патниците, 2 евра во денарска 
противвредност по патник на заминување, и  

4) за обезбедувањето од дејствија на незаконско по-
стапување за сите субјекти, 10%. 

Член 5 
Давателот на аеродромската услуга и операторот на 

аеродром, средствата за делот на Агенцијата од надо-
местокот за обезбедување од дејствија на незаконско 
постапување и од надоместоците за користење на аеро-
дромска инфраструктура ги префрлаат на сметка на 
Агенцијата по секоја поединечна извршена наплата. 

    
Член 6 

Оваа одлука важи до 1.03.2010 година. 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Наредбата за висината на надоместокот 
за лендинг, АТС и хендлинг услуги пружени на возду-
хоплови на НАТО од страна на Дирекцијата за цивилна 
воздушна пловидба и ЈПАУ Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.33/99; 58/02). 

 
Член 7 

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

 
          Бр. 19-4571/1              Заменик на претседателот 
22 декември 2009 година     на Владата на Република 
                Скопје                              Македонија, 
                                             м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
3289. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА 
ГРАЃАНИ ЗА ЗАШТИТА И НЕГУВАЊЕ НА КУЛТУР-
НИТЕ ВРЕДНОСТИ НА РОСТУШЕ "БЛАГОСЛОВ" 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Комисија 
за односи со верски заедници и религиозни групи и 
престанува користењето на движната ствар-патничкото 
моторно возило, ПМВ-минибус Мерцедес 903 ка 16.1; 
со Рег. бр. VE-126-RI, со број на шасија WDB9034631-
Р954479; со година на производство 1999; сила на мо-
тор 90 KW; запремнина 2148 cm3; со вредност на вози-
лото 630.000,00 денари. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење на Здружението на граѓани за зашти-
та и негување на културните вредности на Ростуше 
"Благослов", без надомест. 

 
Член 3 

Директорот на Комисија за односи со верски заед-
ници и религиозни групи склучува договор со претсе-
дателот на Здружението на граѓани за заштита и негу-
вање на културните вредности на Ростуше „Благослов“ 
за правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
  Бр.19-6343/1                  Заменик на претседателот 

22 декември 2009 година      на Владата на Република 
      Скопје                                  Македонија, 
                                        м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3290. 
Врз основа на член 4 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за задолжување на Република 
Македонија кај Европската банка за обнова и развој, по 
договорот за кредит за проектот за унапредување на 
цивилната воздушна пловидба („Службен весник на 
Република Македонија" бр.114/09), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ДЕЛОТ ОД 
КРЕДИТОТ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРОТ ЗА КРЕ-
ДИТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЦИ-
ВИЛНАТА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА И НАЧИНОТ 
НА НЕГОВАТА ОТПЛАТА ОД СТРАНА НА АКЦИ-
ОНЕРСКОТО ДРУШТВО СО ЕДЕН АКЦИОНЕР, 
ДРЖАВАТА – ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУ-
ХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА, КАКО И ВИСИНА-
ТА НА ДЕЛОТ ОД КРЕДИТОТ И НАЧИНОТ НА 
НЕГОВАТА ОТПЛАТА, КОЈ КОРИСНИКОТ НА 
АЕРОДРОМСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА Е ДОЛ-
ЖЕН ДА ГО ПРЕФРЛИ НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО СО ЕДЕН АКЦИОНЕР, ДРЖАВАТА – 
ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА  

НАВИГАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на делот од 

кредитот по основ на Договорот за кредит за Проектот 
за унапредување на цивилната воздушна пловидба и 
начинот на неговата отплата од страна на акционерско-
то друштво со еден акционер, државата – давател на 
услуги на воздухопловната навигација, како и висината 
на делот од кредитот и начинот на неговата отплата, 
кој корисникот на аеродромската инфраструктура е 
должен да го префрли на акционерското друштво со 
еден акционер, државата – давател на услуги на возду-
хопловната навигација. 

 
Член 2 

Висината на делот од кредитот по основ на Догово-
рот за кредит за Проектот за унапредување на цивилна-
та воздушна пловидба во износ од 6.658.545,57 ЕУР се 
вложувања за Акционерското друштво во државна 
сопственост за вршење на дејноста давател на услуги 
на воздухопловната навигација М-НАВ Скопје. Виси-
ната на делот од кредитот по основ на Договорот за 
кредит за Проектот за унапредување на цивилната воз-
душна пловидба во износ од 3.954.887,51 ЕУР се вло-
жувања за АД „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА” – 
Скопје (во понатамошниот текст: корисник на аеро-
дромска инфраструктура). 

 
Член 3 

Корисникот на аеродромската инфраструктура се 
задолжува најдоцна до 28.02.2010 година да префрли 
на Акционерското друштво во државна сопственост за 
вршење на дејноста давател на услуги на воздухоплов-
ната навигација М-НАВ Скопје износ од 2.423.319,19 
ЕУР сметано од 15.09.2009 година кога е донесен Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за задол-
жување на Република Македонија кај Европската банка 
за обнова и развој, по договорот за кредит за Проектот 
за унапредување на цивилната воздушна пловидба. Со 
исплата на утврдениот износ од став 1 на овој член си-
те обврски на АД „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА” 
– Скопје кон Акционерското друштво во државна сопс-
твеност за вршење на дејноста давател на услуги на 
воздухопловната навигација М-НАВ Скопје кои произ-
легуваат по Договорот за кредит за Проектот за уна-
предување на цивилната воздушна пловидба престану-
ваат. 

Се задолжува Акционерското друштво во државна 
сопственост за вршење на дејноста давател на услуги 
на воздухопловна навигација М-НАВ Скопје на 
16.03.2010 година да изврши предвремена отплата на 
утврдениот износ од став 1 од овој член, зголемен со 
трошоците за предвремена отплата на кредитот кон 
Европската банка за обнова и развој по основ на Дого-
ворот за кредитот за Проектот за унапредување на ци-
вилната воздушна пловидба. 

Останатите трошоци поврзани со предвремена отп-
лата на кредитот кон Европската банка за обнова и раз-
вој како и курсните разлики кои ќе произлезат од 
трансакциите помеѓу Акционерското друштво во др-
жавна сопственост за вршење на дејноста давател на 
услуги на воздухопловната навигација М-НАВ Скопје 
и АД „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА" — Скопје ќе 
се регулираат со меѓусебен договор помеѓу Акционер-
ското друштво во државна сопственост за вршење на 
дејноста давател на услуги на воздухопловната навига-
ција М-НАВ Скопје и АД „АЕРОДРОМИ НА МАКЕ-
ДОНИЈА" - Скопје. 

 
Член 4 

Акционерското друштво во државна сопственост за 
вршење на дејноста давател на услуги на воздухоплов-
ната навигација М-НАВ Скопје ќе го отплаќа кредитот 
од Европската банка за обнова и развој со услови и ро-
кови утврдени со Договорот за кредит односно во две 
полугодишни рати (16 март и 16 септември). Последна 
рата е 16 септември 2014 година. 

 
Член 5 

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

 
   Бр.19-6353/1                 Заменик на претседателот 

22 декември 2009 година     на Владата на Република  
             Скопје                                  Македонија, 

                                    м-р Владимир Пешевски,с.р. 
__________ 

3291. 
Врз основа на член 25, став 5 од Законот за јавен 

долг („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.62/05 и 88/08), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЕЛЕМ АД СКОПЈЕ СО 
МУЛТИВАЛУТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА НА РЕВ-
ОЛВИНГ ПРИНЦИП КАЈ СТОПАНСКА БАНКА АД  
                                     СКОПЈЕ 

 
1. ЕЛЕМ АД Скопје се задолжува кај Стопанска 

банка АД - Скопје со мултивалутна кредитна линија на 
револвинг принцип за поддршка на тековното работе-
ње во износ од 360.000.000,00 (тристотинишеесетмили-
они) денари за период од 12 месеци, сметани од денот 
на склучување на договорот. 

2. Средствата од мултивалутната кредитна линија, 
ЕЛЕМ АД Скопје ќе ги користи преку кредити (МКД 
или МКД со девизна клаузула) за обртни средства, при 
што за секој поединечен кредит ќе се склучува посебен 
договор како оставен дел на договорот за мултивалутна 
кредитна линија и тоа под следните услови: 

- краткорочен кредит во МКД со фиксна каматна 
стапка од 7,5% на годишно ниво која ќе се пресметува 
и наплатува месечно од денот на користење на средс-
твата до целосната отплата на кредитот, со рок на отп-
лата до 90 дена сметани од денот на повлекување на 
средствата; или  
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- краткорочен кредит во МКД со девизна клаузула 
со фиксна каматна стапка од 6,5% на годишно ниво ко-
ја ќе се пресметува и наплатува месечно од денот на 
користење на средствата до целосната отплата на кре-
дитот, со рок на отплата до 90 дена сметани од денот 
на повлекувањето на средствата. 

3. Пред првото влечење на средства од мултивалут-
ната кредитна линија, се дефинира видот на кредитот 
кој ќе се користи (МКД или МКД со девизна клаузула) 
за следните 12 месеци, со можност за промена по изми-
нување на најмалку шест месеци од првото влечење по 
претходна согласност на Владата. 

4. Условите и начинот на користење на заемот, како 
и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од 
истиот, се утврдуваат со Договорот за мултивалутна 
кредитна линија кој ќе се склучи меѓу АД ЕЛЕМ и 
Стопанска банка АД – Скопје. 

5. Оваа oдлука влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
 Бр. 19-6572/1                  Заменик на претседателот 

22 декември 2009 година      на Владата на Република 
       Скопје                              Македонија, 
                                   м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3292. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК  И ЗА ДАВАЊЕ  НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНАТА 

ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движна ствар, возило со следните каракте-
ристики: 

 
 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општината Штип. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општината Штип, за уреду-
вање на правата и обврските за движната ствар од член 
1 од оваа одлука која се дава на трајно користење. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
   Бр.19-6302/1                Заменик на претседателот 

22 декември 2009 година     на Владата на Република  
             Скопје                                  Македонија, 

                                   м-р Владимир Пешевски,с.р. 
__________ 

3293. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАДОТ 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движна ствар, возило со следните каракте-
ристики: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Градот Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на Градот Скопје, за уредува-
ње на правата и обврските за движната ствар од член 1 
од оваа одлука која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр.19-6381/1                   Заменик на претседателот 

22 декември 2009 година     на Владата на Република  
             Скопје                                  Македонија, 

                                    м-р Владимир Пешевски,с.р. 
___________ 

3294. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.12.2009 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕ-
НИЕТО НА ГРАЃАНИ ЗА ЗАШТИТА И НЕГУВА-
ЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА РОСТУШЕ  

“БЛАГОСЛОВ“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Комисија 

за односи со верски заедници и религиозни групи, му 
престанува користењето на движните ствари и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење на Здружението на граѓани за за-
штита и негување на културните вредности на Ростуше 
“Благослов“, без надомест. 

 
Член 3 

Директорот на Комисија за односи со верски заед-
ници и религиозни групи склучува договор со Претсе-
дателот на Здружението на граѓани за заштита и негување 
на културните вредности на Ростуше “Благослов“, за 
правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр.19-6348/1                   Заменик на претседателот 

22 декември 2009 година     на Владата на Република  
             Скопје                                  Македонија, 

                                        м-р Владимир Пешевски,с.р. 
__________ 

3295. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОР-
ИСТЕЊЕ НА  ДВИЖНА  СТВАР  НА ОПШТИНАТА  

ТЕАРЦЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движна ствар, возило со следните каракте-
ристики: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општината Теарце. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општината Теарце, за уре-
дување на правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 19-6303/1                 Заменик на претседателот 

22 декември 2009 година      на Владата на Република 
     Скопје                                   Македонија, 
                                        м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3296. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.12.2009 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕ-
ТО НА ГРАЃАНИ ЗА ЗАШТИТА И НЕГУВАЊЕ 
НА  КУЛТУРНИТЕ  ВРЕДНОСТИ  НА РОСТУШЕ  

„БЛАГОСЛОВ“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Комисија 

за односи со верски заедници и религиозни групи и 
престанува користењето на движните ствари и тоа:  
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење на Здружението на граѓани за за-
штита и негување на културните вредности на Ростуше 
„Благослов“, без надомест.  

 
Член 3 

Директорот на Комисијата за односи со верски 
заедници и религиозни групи склучува договор со 
претседателот на Здружението на граѓани за заштита 
и негување на културните вредности на Ростуше 
„Благослов“ за правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на 
трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
   Бр. 19-6344/1                Заменик на претседателот 

22 декември 2009 година     на Владата на Република  
             Скопје                                  Македонија, 

                                    м-р Владимир Пешевски,с.р. 
__________ 

3297. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 

СТВАРИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и давање на користење 

на недвижни ствари бр. 19-4757/1 од 15 декември 
2009 година и бр.19-4244/1 од 24 август 2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
112/05 и 112/09), во член 1, став 1, алинеја 22 се ме-
нува и гласи:  

„-Деловни простории (канцеларии) бр. 13, 14, 15, 
16, 17 и ходник во вкупна површина од 123 м2, кои се 
наоѓаат на првиот кат – лево од објектот на Одделе-
нието за одбрана во Кичево и дел од магацин во повр-
шина од 40 м2, на улица „Борис Кидрич“ бб во Киче-
во, лоцирани на Катастарска парцела бр. 3376, Ката-
старска општина Кичево, евидентирани во Имотни 
листови бр. 578 и 579, сопственост на Република Ма-
кедонија“. 

 
Член 2 

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

 
         Бр. 19-5056/1               Заменик на претседателот 
22 декември 2009 година      на Владата на Република 
              Скопје                                 Македонија, 
                                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3298. 
Врз основа на член 19 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
166/2008), a во врска со член 61, ставови 4 и 5 од Зако-
нот за здруженија на граѓани и фондации („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.31/98 и 29/07), 
член 2 од Одлуката за критериумите и постапката за 
распределба на средствата за финансирање на програм-
ските активности на здруженија на граѓани и фондации 
од Буџетот на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.23/2009) и точка 2 од 
Програмата за финансирање на програмските активно-
сти на здруженија на граѓани и фондации („Службен 
весник на Република Македонија” бр.3/2009), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
07.12.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К  А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕ-
ТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГО-
ДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГ-
РАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА  

ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши распределба на 11.870.000 

денари од планираните средства во Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2009 година, раздел 040.01-Влада 
на Република Македонија, Потпрограма 10-Админи-
страција, ставка 463-Трансфер до невладини организа-
ции, наменети за финансирање на програмските актив-
ности на здруженијата на граѓани и фондации, како 
учество на Републиката во финансирањето на следните 
здруженија на граѓани и фондации: 
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Член 2 
Се задолжуваат здруженијата на граѓани и фонда-

ции од член 1 од Одлуката, во рок од 30 дена по завр-
шувањето на своите програмски активности да доста-
ват извештај за користењето на средствата до Генера-
лен секретаријат на Владата на Република Македонија. 

 
Член 3 

За извршување на оваа одлука се грижи Генерален 
секретаријат на Владата на Република Македонија. 

 
Член 4 

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

 
Бр.19-6326/1                     Заменик на претседателот 

7 декември 2009 година         на Владата на Република  
             Скопје                                   Македонија, 

                                      д-р Васко Наумовски,с.р. 
__________ 

3299. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

КАВАДАРЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движна ствар, возило со следните каракте-
ристики: 

 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење, без надомест на општина Кавадарци. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Кавадарци, за уре-
дување на правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
         Бр. 19-6304/1               Заменик на претседателот 
22 декември 2009 година      на Владата на Република 
              Скопје                                 Македонија, 
                                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3300. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.12.2009 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стење на движна ствар, возило со следниве карактери-
стики: 

 
 

 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Град Скопје.  
                               

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на Град Скопје, за уредување 
на правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
   Бр.19-6305/1                Заменик на претседателот 

22 декември 2009 година    на Владата на Република  
             Скопје                                  Македонија, 

                                м-р Владимир Пешевски,с.р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 36 МАЛИ 
ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ 

. 

3301. 
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          Бр. 19-6565/2                    Заменик на претседателот 
22 декември 2009 година                                    на Владата на Република 
              Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 

.

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3302. 

Врз основа на член 31 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2009 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
166/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на  22.12.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА-
ТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ  

РАЗВОЈ ЗА 2009 ГОДИНА 
 

I 
1. Во Програмата за финансиска поддршка на ру-

ралниот развој за 2009 година ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.3/09, 54/09 и 137/09), во Делот 
X ставот (1) се менува и гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(1) Исплата на средствата од оваа програма по ко-

рисници ја врши Агенцијата во висина на предвидени-
от процент за ко-финансирање на реализирани инве-
стиции кој искажан во паричен износ не може да ја 
надмине вкупната вредност на одобрена инвестиција 
по поединечен корисник согласно оваа програма и врз 
основа на барање за исплата на средства поднесени од 
корисникот по целосна реализација и исплата на инве-
стицијата од страна на корисникот.“  

(2) По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) По исклучок од став (1) на овој дел, за инвестици-

ите од Дел IV став (4) од оваа програма доколку корисни-
кот е локалната самоуправа - месна заедница, исплатата 
на средствата се врши во висина на предвидениот износ и 
процентот на ко-финансирање при што корисникот треба 
да го исплати сопственото учество на економскиот опера-
тор пред поднесување на барањето за исплата.“ 
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(3) Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат 
ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9). 

 
II 

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

 
          Бр.19-5814/1               Заменик на претседателот 
22 декември 2009 година    на Владата на Република  
              Скопје                                 Македонија,                 
                                              м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3303. 

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за такса за 
привремен престој („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.19/96, 26/02, 51/03 и 88/08) и член 57 
од Законот за туристичка дејност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.62/04 и 89/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
22.12.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 
НА ТУРИЗМОТ ЗА 2009 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за развој на туризмот за 2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.3/09 и 
109/09), во дел I зборовите: „29.210.000,00 денари“ се 
заменуваат со зборовите „23.400.000,00 денари“.  

 
II 

Во дел II во точка 3, зборовите „3.000.000,00 дена-
ри“ се заменуваат со зборовите „1.000.000,00 денари“. 

Во точка 5, зборовите „4.500.000,00 денари“ се за-
менуваат со зборовите „1.040.000,00 денари“. 

Во точка 8, зборовите „200.000,00“ се заменуваат со 
зборовите „50.000,00 денари“. 

Точката 9 се брише. 
Износот под „Вкупно“, „29.210.000,00 денари“ се 

заменува со износот „23.400.000,00 денари“. 
 

III 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
         Бр.19-6387/1            Заменик на претседателот 
22 декември 2009 година на Владата на Република 
              Скопје                             Македонија, 
                                        м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3304. 

Врз основа на член 57, став 7, од Законот за здравје 
на растенијата („Службен весник на Република Маке-
донија" број 29/05, 81/08 и 20/09), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 го-
дина, донесе   

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА  ЗДРАВЈЕ  
НА РАСТЕНИЈАТА ВО 2009 ГОДИНА 

                                                  
I 

Во Програмата за здравје на растенијата во 2009 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ број 
3/09) во Дел I износот „12.000.000,00“ се заменува со 
износот „3.000.000,00“. 

 
II 

Во Дел II во табелата во точката 1 износот 
„2.500.000,00“  се заменува со износот  „500.000,00“. 

Во точката 2  износот  „500.000,00“  се заменува со 
износот „0,00“  

Во точката 3 износот   „1.800.000,00“  се заменува 
со  износот „0,00 “  

Во точката 4 износот  „2.100.000,00“  се заменува со 
износот „116.391,00“  

Во точката 5 износот  „5.100.000,00“  се заменува со  
износот „2.383.609,00“ 

Во колоната „ВКУПНО“ износот „12.000.000,00“ се 
заменува со износот „3.000.000,00“. 

  
III 

Во  Дел III во воведната реченица износот 
„2.500.000,00“  се заменува со  износот „500.000,00“ .  

Во табелата во алинејата 1 износот „1.800.000,00“ 
се заменува со износот „ 0,00“. 

Во алинејата 2 износот  „200.000,00“ се заменува со 
износот „0,00“. 

 
IV 

Во Дел IV во воведната реченица износот  
„500.000,00“  се заменува со износот „0,00“ .  

Во табелата  во алинејата 1 износот „100.000,00“ се 
заменува со износот „ 0,00“. 

Во алинејата 2 износот „100.000,00“ се заменува со 
износот „0,00“. 

Во алинејата 3 износот  „100.000,00“ се заменува со 
износот  „0,00“.  

Во алинејата 4 износот „200.000,00“ се заменува со 
износот „0,00“. 

 
V 

Во Дел V во воведната реченица износот 
„1.800.000,00“  се заменува со износот  „0,00“ . 

Во табелата  во алинејата 1 износот „300.000,00“ се 
заменува со износот„ 0,00 “ 

Во алинејата 2 износот „300.000,00“ се заменува со 
износот „0,00“. 

Во алинејата 3 износот „200.000,00“ се заменува со 
износот „0,00“. 

Во алинејата 4 износот „1.000.000,00“ се заменува 
со износот „0,00“. 

 
VI 

Во Дел VI во воведната реченица износот 
„2.100.000,00“  се заменува со износот  „116.391,00“ 

Во алинејата 1 износот „300.000,00“ се заменува со 
износот „0,00“. 

Во алинејата 2 износот „300.000,00“ се заменува со 
износот „0,00“. 

Во алинејата 3 износот „500.000,00“ се заменува со 
износот „0,00“. 

Во алинејата 4 износот „1.000.000,00“ се заменува 
со износот „116.391,00“. 

 
VII 

Во Дел  VII во воведната реченица износот 
„5.100.000,00“ се заменува со износот „2.383.609,00“. 

Во табелата  во алинејата 1 износот „1.200.000,00“ 
се заменува со износот „1.383.609,00“ 

Во алинејата 2 износот „100.000,00“ се заменува со 
износот „0,00“. 

Во алинејата 4 износот „500.000,00“ се заменува со 
износот „0,00“. 

Во алинејата 6 износот „300.000,00“ се заменува со 
износот „0,00“. 

Во алинејата 7 износот „2.000.000,00“ се заменува 
со износот „0,00“. 

 
VIII 

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

 
Број 19-6249/1                Заменик на претседателот 

22 декември 2009 година     на Владата на Република 
    Скопје                         Македонија, 
                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3305. 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА  
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2009 ГОДИНА 
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    Бр.19-6337/1                                     Заменик на претседателот
15 декември 2009 година                         на Владата на Република  
             Скопје                                                          Македонија, 

                                                             д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 
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3306.

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИТЕ 

УЧИЛИШТА ЗА 2009 ГОДИНА 
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 Бр.19-6386/1                                     Заменик на претседателот
22 декември 2009 година                                          на Владата на Република  
             Скопје                                                           Македонија, 

                                                                       м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 
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3307.

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  
НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2009 ГОДИНА 
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БИТОЛА 
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Бр. 19-6384/1                          Заменик на претседателот
22 декември 2009 година                          на Владата на Република  
             Скопје                                                  Македонија, 

                                                         м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 
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3308. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри    („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 22.12.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БРОЈ 19-5317/1 ОД 4.09.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
“ФЛАМИНГО” ДОО СКОПЈЕ, ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-5317/1 од 4.09.2007 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
“Фламинго” ДОО Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3, 
бројот “17” се заменува со бројот “44, а бројот “1” се 
заменува со бројот “2”. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
“Службен весник на Република Македонија". 

 
  Бр. 19-6360/1                  Заменик на претседателот 

22 декември 2009 година      на Владата на Република 
      Скопје                    Македонија, 
                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
3309. 

Врз основа на член 130 став 8 од Законот за енерге-
тика („Службен весник на Република Македонија” бр. 
63/2006, 36/2007 и 106/2008), министерот за економија 
донесe  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕНЕР-
ГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за енергетска ефикасност на гра-
дежни објекти („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.143/2008), во членот 26 зборовите: „2010 го-
дина” се  заменуваат со зборовите: „2011 година”.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 12-11138/3    

21 декември 2009 година           Министер за економија, 
       Скопје                                Фатмир Бесими, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
3310. 

Врз основа на член 44 став 5 и член 48 став 1 од 
Законот за спортот („Сл. весник на РМ” бр. 29/02, 
66/04 и 81/08), ја приложуваме следната 

 
Л И С Т А 

НА КАТЕГОРИЗИРАН СПОРТИСТ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА ПЕРИОД  
ЈУЛИ 2009 – ДЕКЕМВРИ 2009 ГОДИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Бр. 08-4089/1 
17 декември 2009 година          Директор, 
            Скопје                    Драган Ѓурчевски, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

3311. 
 

И С П Р А В К А 
 
По извршеното срамнување со изворниот текст е 

утврдено дека во текстот на ТАРИФНИКОТ ЗА СО-
ДРЖИНАТА И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИ-
ТЕ И ДАВАЧКИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА АГЕН-
ЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТА објавен во „Службен 
весник на РМ“ бр. 147 од 11 декември 2009 година и 
испр. „Службен весник на РМ“ бр. 149 од 15 декември 
2009 година се направени технички грешки поради што 
се дава исправка. 

Во преамбулата пред членот „158 љ“ треба да стои 
членот „158 ѕ точка 7 и“, после „став (2)“ треба да стои 
и „став (4)“. 

Во членот 3 во тарифен број 2.1. во текстот износ 
на надоместок (во денари) наместо зборовите: „посре-
дување во осигурувањето“ треба да стои: „провизија за 
извршени осигурителни брокерски работи“. 

И во тарифен број 3.1. пред зборот „застапување“ 
да стои „провизија од извршени работи на“. 

После насловот „Начин на плаќање на надоме-
стоците“ наместо „член 2“ треба да стои „член 4“.  

Во став (1) на член 4 наместо „1.25“ треба да стои 
„1.16“. 

Во став (1) помеѓу „4.2., 4.3.“ треба да стои „и“. 
Во став (1) броевите „4.4. и 4.5.“ се бришат. 
Во став (1) наместо: „член 1“ треба да стои „член 3“. 
Во став (2) наместо „член 1“ треба да стои „член 3“. 
Во став (4) наместо „членот 1“ треба да стои „чле-

нот 3“. 
После насловот „Преодни и завршни одредби“ на-

место „член 3“ треба да стои „член 5“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


