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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3510.

Врз основа на член 12 став (2) точка 32 од Законот 
за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата, одржана на 
11.8.2016 година, донесе

O Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА  ДИРЕКЦИЈАТА 
ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ 
ЗОНИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО 
НАДДАВАЊЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ОБЈЕКТИ ВО 

ИЗВРШНА ПОСТАПКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Дирекција-

та за технолошки индустриски развојни зони за 
учество во постапката за јавно наддавање при прва 
продажба на објекти во извршна постапка запиша-
ни во Имотен лист бр. 827 за КО Косел кои се наоѓа-
ат на: 

- КП бр.821 дел 0 на м.в. Амбарджица број на 
зграда/друг објект 1, намена на зграда преземена при 
конверзија на податоците од стариот ел.систем–згради 
во индустрија и рударство, влез 1 кат ПР внатрешна 
површина од 8721 м2, 

- КП бр.821 дел 0 на м.в. Амбарджица број на 
зграда/друг објект 1, намена на зграда преземена при 
конверзија на податоците од стариот ел.систем–згради 
во индустрија и рударство, влез 2 кат 1 внатрешна пов-
ршина од 705 м2, 

- КП бр.821 дел 0 на м.в. Амбарджица број на 
зграда/друг објект 1, намена на зграда преземена при 
конверзија на податоците од стариот ел.систем–згради 
во индустрија и рударство, влез 2 кат ПР внатрешна 
површина од 582 м2, 

- КП бр.821 дел 0 на м.в. Амбарджица број на 
зграда/друг објект 1, намена на зграда преземена при 
конверзија на податоците од стариот ел.систем–згради 
во индустрија и рударство, влез 3 кат 1 внатрешна пов-
ршина од 651 м2, 

- КП бр.821 дел 0 на м.в. Амбарджица број на 
зграда/друг објект 1, намена на зграда преземена при 
конверзија на податоците од стариот ел.систем–лоѓии 
балкони и тераси, влез 3 кат ПР внатрешна површина 
од 18 м2 и

- КП бр.821 дел 0 на м.в. Амбарджица број на 
зграда/друг објект 1, намена на зграда преземена при кон-
верзија на податоците од стариот ел.систем–згради во ин-
дустрија и рударство, влез 3 кат ПР внатрешна површина 
од 739 м2, (објект дистрибутивни трансформатори), 

согласно Заклучокот за усна јавна продажба 
И.бр.637/2013 од 12.7.2016 година, објавен во дневниот 
весник Нова Македонија на 27.7.2016 година од изврши-
телот Гордана Џутеска од Охрид, именувана за подрачје-
то на основните судови Охрид, Струга и Дебар.

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

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

Бр. 42-6448/1 Заменик на претседателот
11 август 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

__________
3511.

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 2 од Законот 
за трговија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 
99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 
164/13, 97/15/ 129/15 и 53/16), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 11.8.2016 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ 
НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА 

НА МАЛО

Член 1
Со оваа одлука се определуваат највисоките цени 

на: флаширана вода, свеќи за домаќинство, заштитни 
ракавици, гумени чизми, заштитни маски, средства за 
дезинфекција и лопати.

Највисоките цени на овие производи се утврдуваат 
на нивото на цените на истите кои се применувале до 5 
август 2016 година.

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

то во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе 
се применува до 31 август 2016 година.

Бр. 42-6449/1 Заменик на претседателот
11 август 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3512.

Врз основа на член 72 став 3 од Законот за прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

124/15), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕАЛНО НАПРАВЕНИТЕ ТРОШОЦИ 

ВО  ПРЕКРШОЧНА  ПОСТАПКА ПРЕД  ПРЕКРШОЧНИОТ ОРГАН НА УПРАВАТА  ЗА ЈАВНИ 

ПРИХОДИ

 

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината и начинот на определување на реално направените трошоци во 

прекршочна постапка пред прекршочниот орган на Управата за јавни приходи.

Член 2

Висината на реално направените трошоци во прекршочната постапка пред прекршочниот орган на Управа-

та за јавни приходи изнесува 250,00 денари за секоја прекршочна постапка.   

Член 3

Реално направените трошоци во прекршочната постапка пред прекршочниот орган на Управата за 

јавни приходи се определуваат врз основа на трошоците за:

- препорачана достава на писменото во прекршочната постапка;

- коверт/плико (големо, средно и мало) и

- хартија користена во прекршочната постапка (А4 формат).

Член 4

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

Македонија“.

      Бр. 20-4701/3

8 август 2016 година                                                     Министер за финансии,

            Скопје м-р Кирил Миноски, с.р.
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