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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

4369.
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија" број 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11 и 151/11), Соб-
ранието на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 20 декември 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДПИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН 
ВО СОСТАВ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СИЛИ ЗА БЕЗ-
БЕДНОСНА ПОДДРШКА НА АВГАНИСТАН – 

ИСАФ

1. За учество во мировна операција во Авганистан, 
во состав на меѓународните сили за безбедносна под-
дршка на Авганистан - ИСАФ, се испраќаат припадни-
ци на Армијата на Република Македонија (во натамош-
ниот текст: Армијата), и тоа:

- една механизирана пешадиска чета во состав од 
150 (сто и педесет) припадници и

-  еден штабен подофицер.
2. Припадниците на Армијата од точката 1 на оваа 

одлука се испраќаат за период од шест месеци, сметано 
од јануари 2014 година до јули 2014 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт на припад-
ниците на Армијата ги обезбедува НАТО (стратешки 
партнер/земја контрибутор), а финансиските трошоци 
за плати, надоместоци, придонеси и логистичка под-
дршка ги обезбедува Министерството за одбрана.

4. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата за учество во мировната операција ги 
врши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација Владата на Република Македонија поднесува из-
вештај пред Собранието на Република Македонија.

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5006/1 Претседател
20 декември 2013 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

__________
4370.

Врз основа  на Амандманот XXVIII точка 1 став 6  
од Уставот на Република Македонија и членот 6 став 1 
алинеја 4 од Законот за Судскиот совет на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија” број 60/2006, 69/2006, 150/10 и 100/11), Собрание-
то на Република  Македонија, на седницата одржана на 
20 декември 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За член на Судскиот совет на Република Македо-
нија е избрана     

- Виолета Богојеска, судија на Управниот суд 
Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија", а 
мандатот на избраниот член на Судскиот совет на Ре-
публика Македонија почнува да тече од 26 декември 
2013 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5008/1 Претседател
20 декември 2013 година на Собранието на Република

Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4371.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 
69/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕ-
КТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДС-
ТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ 
НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2013 ГОДИНА 

Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директни 

плаќања, корисниците на средствата, максималните из-
носи и начинот на директните плаќања за 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/201-
3, 87/2013, 121/2013 и 139/2013), член 2, став (2) точка 
3) алинеја 2 зборовите „ориз и“ и зборовите „за секоја 
култура одделно“ се бришат.

По алинеја 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:
„- Висината на директните плаќања за ориз изнесу-

ва 21.000,00 денари по хектар.“
Член 2
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Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 41-9649/1                   Заменик на претседателот
17 декември 2013 година       на Владата на Република

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

__________
4372.

Врз основа на член 101 став 7 од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013 
и 69/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, оддржана на 17.12.2013 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАTA ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИ-
МАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИС-
НИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ 
ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУ-
МИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧ-
КАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1
Во Уредбата за видот на активности, максималниот 

износ по активности, корисниците, субјектите кои учес-
твуваат во постапката, поблиските критериуми и начи-
нот за доделување на техничката поддршка во земјодел-
ството и руралниот развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.06/2013), во членот 11  став (1) 
алинејата 2 се менува и гласи:

„- трошоци за спроведување на теренски контроли 
вклучително и набавка на возила и опрема за контрола 
на лице место”.

Член 2
Во членот 12 во ставот 4 бројот ,,2“ се брише.
По ставот (3) се додава нов став кој гласи:
„Средствата од член 11 став (1) алинеја 2 ги спрове-

дува Агенцијата за финансиска поддршка во земјодел-
ството и руралниот развој по пат на јавна набавка “.

Член 3
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-9470/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4373.
Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задолжи-

телни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.84/2008, 35/2011 
и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И 

СПОРТ

Член 1
Cо оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и 

нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени де-
ривати на Агенцијата за млади и спорт и тоа: 

-Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) - 13.440 
литри.

Член 2
Нафтените деривати од став 1 се отстапуваат во 

врска со потребата од нафта за греење во балон салите 
во кои се одржува тренажен процес на учениците од 
спортската паралелка во тенис, за грејната сезона 
2013/2014.

Член 3
Акцизата и данокот на додадена вредност за презе-

мање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар 
на Агенцијата за млади и спорт.

Член 4
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41 – 8466/1                Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година        на Владата на Република

   Скопје                                      Македонија,
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________
4374.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
17.12.2013 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

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

ти кој се наоѓаат на КП. 1443,  Катастарска општина 
Николиќ , м.в. Бедирци, запишана во Имотен лист бр. 
394, во сопственост на Република Македонија, корис-
ник Министерството за труд и социјална политика и 
тоа:

- зграда бр.1, влез 1, ПР, со површина од 293 м2,
- зграда бр.1, влез 1, ПР, со површина од 1159 м2,
- зграда бр.2, влез 1, ПР, со површина од 5 м2,
- зграда бр.2, влез 1, ПР, со површина од 267 м2,
- зграда бр.2, влез 2, ПР, со површина од 136 м2,
- зграда бр.2, влез 3, ПР, со површина од 82 м2,
- зграда бр.2, влез 3, ПР, со површина од 12 м2,
- зграда бр.2, влез 4,кат 1, со површина од 34 м2,
- зграда бр.2, влез 4,кат 1, со површина од 461 м2,
- зграда бр.3, влез 1,кат 1, со површина од 460 м2,
- зграда бр.3, влез 1,кат 1, со површина од 19 м2,
- зграда бр.3, влез 1,кат ПР, со површина од 392 м2,
- зграда бр.3, влез 1,кат ПР, со површина од 12 м2,
 -зграда  бр.4, влез 1,кат 1, со површина од 480 м2,
-зграда  бр.4, влез 1,кат 1, со површина од 19 м2,
-зграда  бр.4, влез 1, ПР, со површина од 392 м2,
-зграда  бр.4, влез 1,ПР, со површина од 12 м2,
-зграда  бр.5, влез 1,кат 1, со површина од 460 м2,
-зграда  бр.5, влез 1,кат 1, со површина од 19 м2,
-зграда  бр.5, влез 1, ПР, со површина од 12 м2,
-зграда  бр.5, влез 1, ПР, со површина од 392 м2,
-зграда  бр.6, влез 1, кат 1, со површина од 19 м2,
-зграда  бр.6, влез 1, кат 1, со површина од 460 м2,
-зграда  бр.6, влез 1, ПР, со површина од 392 м2,
-зграда  бр.6, влез 1,ПР, со површина од 12 м2,
-зграда  бр.7, влез 1, ПР, со површина од 75 м2.

Член 2
Продажбата на недвижните ствари од член 1 од 

оваа одлука да се изврши по пат  на јавно наддавање со 
почетна цена утврдена согласно  проценката на Бирото 
за судски вештачења во износ од 27.673.893,00 денари. 

Член 3
Огласот за јавно наддавање за продажба на недвиж-

ните  ствари од член 1 од оваа одлука да се распише 
под следните услови:

- недвижните ствари што е предмет на продажба  се 
наоѓаат во Општина Дојран, Катастарска Општина Ни-
колиќ,  катастарска парцела 1443, Имотен лист бр.394,

- вредноста на недвижните ствари што се предмет 
на продажба се со почетна цена од 27.673.893,00 де-
нари, 

- паричен депозит за учество на јавното наддавање 
изнесува 20% од почетната цена на недвижната ствар- 
објект, со уплата на депозитната сметка на Министер-
ството за труд и социјална политика,

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

- начин на плаќање  на купопродажната цена  е во 
готово,

- рок за плаќање на купопродажната цена е 30 дена 
од денот на склучување на договорот за купопродажба,

- рокот за склучување на договорот е 30 дена од де-
нот на јавното наддавање,

- единствен критериум за склучување на договорот 
за купопродажба е највисоката понудена цена од учес-
ниците кои ги исполнуваат условите за учество во јав-
ното наддавање за недвижните ствари-објект што е на-
веден во јавниот оглас,

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и прав-
ни лица,

- купувачот е должен објектот кој е предмет на про-
дажба да го намени за регионален дом за стари лица,

- купувачот е должен  регионалниот дом за стари ли-
ца да го реновира и да го пушти во употреба во рок од 
24 месеци сметано од денот на примо предавање на об-
јектот,

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

- место, ден и час на јавното наддавање ќе бидат ут-
врдени во огласот за јавно наддавање.

         
Член 4

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

Бр. 41-9106/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

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

__________
4375.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република  Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана на 17.12.2013 годи-
на донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК  НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за труд и социјална политика му престанува ко-
ристењето на недвижни ствари – земјиште, со површи-
на од 57082 м2,  сопственост на Република Македонија, 
лоцирано на КП бр.10212, КО Берово – ВОН Г.Р, место 
викано Линако, запишани во Имотен лист бр.5181.

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

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

Бр. 41-9154/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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4376.

Врз основа на член 55  став 1, од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013),Владата на 
Република Македонија на седницата, одржана на 17.12.2013 година,  донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА  

ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за труд и социјална политика му престанува ко-

ристењето на движни ствари  и  тоа:
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Член 2
Правото на сопственост на движните ствари од член 1 од оваа одлука се пренесуваат без надомест  на Оп-

штина Аеродром .

Член 3
Министерот за труд и социјална политика склучува договор со градоначалникот на Општина Аеродром, 

со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-9155/1                                                                                                                  Заменик на претседателот
17 декември 2013 година                                                                                                                  на Владата на Република

                   Скопје                                                                                                               Македонија,
                                                                                                                    м-р Зоран Ставрески, с.р.
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4377.
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1
Cо оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за одбрана му престанува користењето на нед-
вижни ствари - објекти, лоцирани на Катастарска парце-
ла бр.1219/1, запашан во Имотен лист бр.1352 за Катас-
тарска Општина Д.Лакочереј - Вон Г.Р., сопственост на 
Република Македонија и тоа:

- објект бр.1, место викано Габавци, влез 1, кат при-
земје, внатрешна површина од 76 м2,

- објект бр.2, место викано Габавци, влез 1, кат при-
земје, внатрешна површина од 57 м2,

- објект бр.3, место викано Габавци, влез 1, кат при-
земје, внатрешна површина од 66 м2,

- објект бр.4, место викано Габавци, влез 1, кат при-
земје, внатрешна површина од 339 м2,

- објект бр.5, место викано Габавци, влез 1, кат при-
земје, внатрешна површина од 6 м2,

- објект бр.6, место викано Габавци, влез 1, кат при-
земје, внатрешна површина од 434 м2,

- објект бр.8, место викано Габавци, влез 1, кат при-
земје, внатрешна површина од 12 м2,

- објект бр.9, место викано Габавци, влез 1, кат при-
земје, внатрешна површина од 178 м2,

- објект бр.10, место викано Габавци, влез 1, кат 
приземје, внатрешна површина од 13 м2,

- објект бр.11, место викано Габавци, влез 1, кат 
приземје, внатрешна површина од 6 м2,

- објект бр.12, место викано Габавци, влез 1, кат 
приземје, внатрешна површина од 6 м2,

- објект бр.14, место викано Габавци, влез 1, кат 
приземје, внатрешна површина од 3 м2 и

- објект бр.15, место викано Габавци, влез I, кат при-
земје, внатрешна површина од 334 м2.

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

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

Бр. 41-9194/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4378.

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за ек-
спропријација („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/2012, 131/2012 и 24/2013), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата, одржана на 
17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ-ГРАД-
ЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВН-
ОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 1
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни 

патишта - како предлагач на експропријацијата, да му 
се предаде во владение градежното земјиште кое прет-
ставува:

1. КП. бр. 1217/2 КО Бујковци во површина од 
870м2, евидентирана во Имотен лист бр.24, согласно 
Решение за експропријација У.бр.24-611/6-12 од 
2.10.2013 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Гази Баба;

2. Дел од стара КП.бр.1138 КО Средно Коњари или 
новоформирани КП.бр.1138/2 и КП.бр.1138/3 КО Сред-
но Коњари во површина од 337м2, евидентирана во 
Имотен лист бр.15, согласно Решение за експропријаци-
ја У.бр.24-816/8-12 од 2.10.2013 година на Министер-
ство за финансии, Управа за имотно правни работи - 
Одделение за управна постапка во Гази Баба;

3. Дел од стара КП.бр.1116 КО Средно Коњари или 
новоформирана КП.бр.1116/2 КО Средно Коњари во 
површина од 66м2, евидентирана во Имотен лист 
бр.2043, согласно Решение за експропријација У.бр.24-
785/6-12 од 7.10.2013 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Гази Баба;

4. Дел од стара КП.бр.3579 КО Катлановска Суши-
ца или новоформирана КП.бр.3579/2 КО Катлановска 
Сушица во површина од 868м2, евидентирана во Имо-
тен лист бр.90, согласно Решение за експропријација 
У.бр.24-658/9-12 од 2.10.2013 година на Министерство 
за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Гази Баба;

5. Дел од стара КП.бр.134/1 КО Миладиновци или 
новоформирана КП.бр.134/7 КО Миладиновци во пов-
ршина од 94 м2, евидентирана во Имотен лист бр.5415, 
согласно Решение за експропријација У.бр.24-583/3-12 
од 20.3.2013 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Гази Баба;

6. Дел од стара КП.бр.177/1 КО Миладиновци или 
новоформирана КП.бр.177/3 КО Миладиновци во пов-
ршина од 2.889м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
5403, согласно Решение за експропријација У.бр.24-
581/4-12 од 25.8.2013 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Гази Баба;

7. КП.бр.448/4 КО Криви Дол во површина од 
819м2, евидентирана во Имотен лист бр.7, согласно Ре-
шение за експропријација У.бр.24-62 од 8.10.2013 годи-
на на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во 
Штип;

8. КП.бр.183/2 КО Криви Дол во површина од 
355м2, евидентирана во Имотен лист бр.157, согласно 
Решение за експропријација У.бр.24-40 од 15.7.2013 го-
дина на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во 
Штип;

9. КП.бр.214/20 КО Криви Дол во површина од 379м2, 
евидентирана во Имотен лист бр. 273, согласно Решение 
за експропријација У.бр.24-44 од 15.7.2013 година на Ми-
нистерство за финансии, Управа за имотно правни работи 
- Одделение за управна постапка во Штип;      10. 
КП.бр.223/1 КО Криви Дол во површина од 1.500м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.148, согласно Реше-
ние за експропријација У.бр.24-47 од 24.7.2013 година 
на Министерство за финансии, Управа за имотно прав-
ни работи - Одделение за управна постапка во Штип;

11. Дел од КП.бр.227/2 КО Криви Дол во површина 
од 25м2 и дел од КП бр. 484/2 со површина од 348м2,  
евидентирани во Имотен лист бр.36, согласно Решение 
за експропријација У.бр.24-56 од 3.10.2013 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни 
работи - Одделение за управна постапка во Штип;

12. КП.бр.175/2 КО Три Чешми во површина од 
1.474м2, евидентирана во Имотен лист бр.160, соглас-
но Решение за експропријација У.бр. 24-29 од 
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16.10.2013 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Штип и

13. КП.бр.170/3 КО Три Чешми во површина од 
1.091м2, евидентирана во Имотен лист бр.163, соглас-
но 8 (осум) Решенија за експропријација У.бр.24-76 од 
8.10.2013 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Штип, за изградба на Автопатот „Милади-
новци- Свети Николе- Штип“.

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

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

Бр. 41-9244/1                    Заменик на претседателот
17 декември 2013 година       на Владата на Република

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

__________
4379.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за експроп-
ријација („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 33/1995, 20/1998, 40/1999, 31/2003, 46/2005, 
10/2008, 106/2008, 156/2010 и 6/2012), a во врска со 
член 52 од Законот за експропријација („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 95/2012, бр. 
131/2012 и 24/2013) Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе:

О Д Л У К А
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО 

ВЛАДЕНИЕ НА АД МЕПСО - СКОПЈЕ

Член 1
Co оваа одлука, Операторот на електропреносниот 

систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-
нос на електрична енергија и управување со електро-
енергетскиот сисгем во државна сопственост Скопје, 
со скратен назив: АД МЕПСО -Скопје, како КОРИС-
НИК на експропријација, да му се предаде во владение 
градежно неизградено земјиште и тоа:

1. Дел од КП 362, со површина од 20 м2, во KO Куч-
ково, ИЛ бр. 199, со вкупна површина 1.248.346 м2, 
м.в. "Перјат", кул. "шума", кл.5, во согласност со Реше-
ние Екс.. од МФ УИПР ОУП во Карпош со У.П. бр. 26-
6313/11 од 02.01.2013 год., и Решение на Државна коми-
сија за одлучување во управна посгапка и постапка од 
работни односи во втор степен УП.бр. 0801-198 од 
08.11.2013 година.

2. Дел од КП 612, со површина од 2.031 м2, во KO 
Кучково, ИЛ. 35 со вкупна површина 6.706 м2 на м.в. 
"Перјат", кул. "нива", кл. 6, во согласност со Решение 
Екс.. Од МФ ИУПР ОУП во Карпош У.П. 26-6479/11 
од 27.12.2012 год., и Решение на Државна комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работ-
ни односи во втор степен УП.бр. 0801 -195 од 04.10. 
2012 година.

3. Дел од КП 428/2, со површина од 154 м2, во KO 
Орман вон град, ИЛ бр. 720, со вкупна површина од 
9.865 м2, м.в. "Голема нива", кул. "лозје", кл.4, во се 
согласно Решение за Екс.. од МФ УИПР ОУП во Кар-
пош во У.п. бр. 26-6829/11 од 24.11.2011 год., и Реше-
ние на Државна комисија за одлучување во управна по-
стапка и постапка од работни односи во втор степен 
УП.бр. 0801-109 од 11.07.2013 година.

4. Дел од КП 442/1, со површнна од 38 м2, во KO 
Орман вон град, ИЛ бр. 17, со вкупна површина од 
141м2, м.в. "Метилиште", кул. "шума", во се согласно 
Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош во У.п. 
бр. 26-6852/11 од 24.11.2011 год., и Решение на Држав-

на комисија за одлучување во управна постапка и по-
стапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-
185 од 11.07.2013 година.

5. Дел од КП 429/1, со површина од 1553 м2, во KO 
Орман вон град, ИЛ бр. 632, со вкупна површина од 
4950 м2, м.в. "Конушница", кул. "нива",во се согласно 
Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош во У.п. 
бр. 26-6873/11 од 24.11.2011 год., и Решение на Држав-
на комисија за одлучување во управна постапка и по-
стапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-
1157 од 14.07.2013 година.

6. Дел од КП 428/2, со површина од 154 м2, во KO 
Орман вон град, ИЛ бр. 720, со вкупна површина од 
9.865 м2, м.в. Голема нива", кул. "нива",во се согласно 
Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош во У.п. 
бр. 26-6830/11 од 24.11.2011 год., и Решение на Држав-
на комисија за одлучување во управна постапка и по-
стапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-
107 од 04.10.2013 година.

7. Дел од КП 442/4, со површина од 38 м2, во KO 
Орман вон град, ИЛ бр. 685, со вкупна површина од 
140 м2, м.в. "Метилиште", кул. "шума",во се согласно 
Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош во У.п. 
бр. 26-6846/11 од 24.11.2011 год., и Решение на Држав-
на комисија за одлучување во управна постапка и по-
стапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-
170 од 04.10.2013 година.

8. Дел од КП 437/4, со површина од 2268 м2, во KO 
Орман вон град, ИЛ бр. 687, со вкупна површина од 
9.268 м2, м.в. "Метилиште", кул. "нива", во се согласно 
Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош во У.п. 
бр. 26-6833/11 од 24.11.2011 год., и Решение на Држав-
на комисија за одлучување во управна постапка и по-
стапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-
171 од 18.10.2013 година.

9. Дел од КП 453/1, со површина од 513 м2, во KO 
Орман вон град, ИЛ бр. 1015, со вкупна површина од 
1.854 м2, м.в. "Метилиште", кул. "нива",во се согласно 
Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош во У.п. 
бр. 26-6876/11 од год., и Решение на Државна комисија 
за одлучување во управна постапка и постапка од ра-
ботни односи во втор степен УП-бр. 0801-151 од 
8.11.2012 година.

10. Дел од КП 452/2, со површина од 895м2, во KO 
Орман вон град, ИЛ бр. 776, со вкупна површина од 
4.210 м2; м.в. "Метилиште", кул. "нива";во се согласно 
Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош во У.п. 
бр. 26-6856/11 од 24.11.2011 год., и Решение на Држав-
на комисија за одлучување во управна постапка и по-
стапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-
16З од 04.10.2013 година.

11. Дел од КП 437/1, со површина од 2268м2, во KO 
Орман вон град, ИЛ бр. 17, со вкупна површина од 
9.268 м2, м.в. "Метилиште", кул. "нива",во се согласно 
Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Карпош во У.п. 
бр. 26-6839/11 од 24.11.2011 год., и Решение на Држав-
на комисија за одлучување во управна постапка и по-
стапка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-
164 од 04.10.2013 година.

12. Дел од КП 289/2, со површина од 298 м2, во KO 
Радуша вон град, ИЛ бр. 325, со вкупна површина од 
518 м2, м.в. "Црвеники", кул. "пасишта", во се согласно 
Решение Екс. МФ УИПР ОУП Карпош во У.п. 26-
6827/11 од 17.11.2011 год., и Решениена Државна коми-
сија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работни односи во втор степен УП.бр. 0801-234 од 
04.10.2012 година,

13. Дел од КП 453/2, со површина од 536 м2, во KO 
Орман вон град, ИЛ 1015, со вкупна површина од 9493 
м2, м.в. "Метилиште", кул. "нива", во се согласно Реше-
ние Екс. МФ УИПР ОУП Карпош во У.п. 26-6877 од 
24.11.2011 год., и Решение на Државна комисија за од-
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лучување во управна постапка и постака од работни од-
носи во втор степен УП.бр. 0801-1054 од 24.01.2013 го-
дина.

14. Дел од КП 625/1, со површина од 266 м2 во KO 
ГИД Оризари, ИЛ бр. 35 со вкупна површина 10585 м2, 
м.в. "Рид", кул. "нива", кл.7, во согласност со Решение 
Екс. од МФ УИПР ОУП во Чаир со У.П. бр. 26-5488/11 
од 16.12.2013 год., и Решение на Државна комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работ-
ни односи во втор степен УП.бр. 0801-490 од 
27.09.2012 година.

15. Дел од КП 630, со површина од 746 м2, во KO 
ГИД Оризари, ИЛ 2117, со вкупна површина 3549 м2 
на м.в. "Рид", кул. "нива", кл. 7, во согласност со Реше-
ние Екс. МФ УИПР ОУП Чаир со У.П. 26-5446/11 од 
02.12.2011 год., и Решение на Државна комисија за од-
лучување во управна постапка и постапка од работни 
односи во втор степен УП.бр. 0801 - 489 од 07.03.2012 
година.

16. Дел од КП 659/1, со површина од 406 м2, во KO 
ГИД Оризари, ИЛ бр. 1006, со вкупна површина од 
2.830 м2, м.в. "Шуто Оризари", кул. "нива", кл.4, во се 
согласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Чаир 
во У.п. 6р. 26-5413/3 од 22.11.2011 год., и Решение на 
Државна комисија за одлучување во управна постапка 
и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 
0801-487 од 27.09.2012 година.

17. Дел од КП 697, со површина од 845 м2, во KO 
ГИД Оризари, ИЛ бр. 1655, со вкупна површина од 
7533 м2, м.в. "пол.пат", кул. "нива", во се согласно Ре-
шение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Чаир во У.п. бр. 
26-5385/3 од 29.11.2011 год., и Решение на Државна ко-
мисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-486 од 
27.09.2012 година.

18. Дел од КП 697, со површина од 845 м2, во KO 
ГИД Оризари, ИЛ бр. 1655, со вкупна површина од 
7533 м2, м.в. "пол.пат", кул. "нива "во се согласно Ре-
шение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Чаир во У.п. бр. 
26-5384/11 од 30.11.2011 год., и Решение на Државна 
комисија за одлучување во управна постапка и поста-
пка од работни односи во втор степен УП.бр. 0801-247 
од 20.09.2012 година.

19. Дел од КП 5980, со површина од 360 м2, во KO 
Кучевиште, ИЛ бр. 1163, со вкупна површина од 6116 
м2, м.в. "Езеро", кул. "нива",во се согласно Решение за 
Екс. од МФ УИПР ОУП во Чаир во У.п. 6р. 26-5325/11 
од 12.12.2011 год., и Решение на Државна комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работ-
ни односи во втор степен УП.бр. 0801-481 од 
27.09.2012 година.

20. Дел од КП 5989/1, со површииа од 323 м2, во 
KO Кучевиште, ИЛ бр. 1571, со вкупна површина од 
3066 м2, м.в. "Езеро", кул. "нива",во се согласно Реше-
ние за Екс. од МФ УИПР ОУП во Чаир во У.п. бр. 26-
5305/3 од 12.12.2011 год., и Решение на Државна коми-
сија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работни односи во втор степен УП.бр. 0801-478 од 
01.11.2012 година.

За изградба на линиски и инфраструктурен објект 
од прва категорија со утврден јавен интерес, 110 KB 
вод ТС Скопје 1 - ТС Југохром - ТС Тетово согласно 
одобрена Државна урбанистичка планска документаци-
ја за изградба на 110 KB вод ТС Скопје 1 - ТС Југох-
ром - ТС Тетово со тех. Бр. 206-1/2010 издадена врз ос-
нова на Решение од Министерство за транспорт и 
врски бр. 16-456/6 од 25.06,2012 година и Геодетски 
елаборат за посебни намени изработен од: "ДЕЛА СИС-
ТЕМИ" ДОО Скопје со Бр. 07-110/1 од 28.01.2011 со 
Прегледна скица на премер и нумерички податоци со 
утврдени мери и граници.

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

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

Бр. 41-9249/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4380.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ОПШТИНА 

БИТОЛА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движните ствари – специјално навално противпожар-
но возило  и  специјално противпожарно возило за гасе-
ње на шумски пожари  и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење  без надомест на Општина Битола 
за потребите на територијалната противпожарна еди-
ница.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува Договор со градоначалникот на Општина  Би-
тола  со кој ќе се уредат правата и обврските за движни-
те 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. 41-9251/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4381.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ОПШТИНА 

ВЕЛЕС

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движната ствар – специјално навално противпожар-
но возило  и тоа:



 Стр. 18 - Бр. 181                                                                             23 декември 2013

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

трајно користење  без надомест на Општина Велес за 
потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува Договор со градоначалникот на Општина  Ве-
лес со кој ќе се уредат правата и обврските за движната 
ствар 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. 41-9251/2 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4382.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ОПШТИНА 

ГОСТИВАР

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движните ствари – специјално навално противпожар-
но возило  и  специјално противпожарно возило за гасе-
ње на шумски пожари  и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење  без надомест на Општина Гости-
вар за потребите на територијалната противпожарна 
единица.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува Договор со градоначалникот на Општина  Гос-
тивар со кој ќе се уредат правата и обврските за движ-
ните 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. 41-9251/3 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4383.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013 ) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ОПШТИНА

ГЕВГЕЛИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движната ствар – специјално навално противпожар-
но возило  и тоа:

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

трајно користење  без надомест на општина Гевгелија 
за потребите на територијалната противпожарна еди-
ница.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на општина  Гев-
гелија со кој ќе се уредат правата и обврските за движ-
ната ствар 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. 41-9251/4 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4384.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013 ) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 17.12.2013 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 Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движната ствар – специјално навално противпожар-
но возило  и тоа:

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

трајно користење  без надомест на општина Кавадарци 
за потребите на територијалната противпожарна еди-
ница.



23 декември 2013 Бр. 181 - Стр. 19

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на општина Кава-
дарци со кој ќе се уредат правата и обврските за движ-
ната ствар 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. 41-9251/5 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4385.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013 ) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата. одржана 
на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ОПШТИНА 

КИЧЕВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движните ствари – специјално навално противпожар-
но возило  и  специјално противпожарно возило за гасе-
ње на шумски пожари  и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење  без надомест на општина Кичево 
за потребите на територијалната противпожарна еди-
ница.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на општина  Ки-
чево  со кој ќе се уредат правата и обврските за движни-
те 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. 41-9251/6 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4386.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013 ) Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ОПШТИНА 

КОЧАНИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движната ствар – специјално навално противпожар-
но возило  и тоа:

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

трајно користење  без надомест на општина Кочани за 
потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на општина Коча-
ни со кој ќе се уредат правата и обврските за движната 
ствар 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. 41-9251/7 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4387.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ОПШТИНА 

КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движните ствари – специјално навално противпожар-
но возило  и  специјално противпожарно возило за гасе-
ње на шумски пожари  и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење  без надомест на Oпштина Кумано-
во за потребите на територијалната противпожарна еди-
ница.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на Oпштина  Ку-
маново со кој ќе се уредат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 на оваа одлука. 
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9251/8 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4388.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ОПШТИНА

ОХРИД
Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-
ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движната ствар – специјално навално противпожар-
но возило  и тоа:

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

трајно користење  без надомест на Oпштина Охрид за 
потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на Oпштина 
Охрид со кој ќе се уредат правата и обврските за движ-
ната ствар 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. 41-9251/9 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4389.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движната ствар – специјално навално противпожар-
но возило  и тоа:

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

трајно користење  без надомест на Oпштина Прилеп за 
потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на Oпштина При-
леп со кој ќе се уредат правата и обврските за движна-
та ствар 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. 41-9251/10 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4390.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ОПШТИНА 

СТРУМИЦА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движната ствар – специјално навално противпожар-
но возило  и тоа:

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

трајно користење  без надомест на општина Струмица 
за потребите на територијалната противпожарна еди-
ница.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на општина Стру-
мица со кој ќе се уредат правата и обврските за движна-
та ствар 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. 41-9251/11 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4391.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/13), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
17.12.2013 година, донесе



23 декември 2013 Бр. 181 - Стр. 21

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ОПШТИНА

ТЕТОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движната ствар – специјално навално противпожар-
но возило и тоа:

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

трајно користење  без надомест на општина Тетово за 
потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на општина Тето-
во со кој ќе се уредат правата и обврските за движната 
ствар 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. 41-9251/12 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4392.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ОПШТИНА 

ШТИП

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движната ствар – специјално навално противпожар-
но возило и тоа:

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

трајно користење  без надомест на општина Штип за 
потребите на територијалната противпожарна единица.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на општина 
Штип со кој ќе се уредат правата и обврските за движ-
ната ствар 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. 41-9251/13 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4393.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на 
17.12.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ОПШТИНА

МАВРОВО- РОСТУШЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движната ствар – специјално противпожарно возило 
за гасење на шумски пожари  и тоа:

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

трајно користење  без надомест на општина Маврово-
Ростуше за потребите на територијалната противпожар-
на единица.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на општина Мав-
рово-Ростуше со кој ќе се уредат правата и обврските 
за движната ствар 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. 41-9251/17 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4394.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на 
17.12.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ОПШТИНА

МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движната ствар – специјално противпожарно возило 
за гасење на шумски пожари  и тоа:
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Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење  без надомест на општина Македон-
ски Брод за потребите на територијалната противпожар-
на единица.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на општина Ма-
кедонски Брод со кој ќе се уредат правата и обврските 
за движната ствар 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. 41-9251/18 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4395.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на 
17.12.2013 година донесе

О Д  Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ОПШТИНА 

ПЕТРОВЕЦ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движната ствар – специјално противпожарно возило 
за гасење на шумски пожари  и тоа:

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

трајно користење  без надомест на општина Петровец 
за потребите на територијалната противпожарна еди-
ница.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на општина Пет-
ровец со кој ќе се уредат правата и обврските за движ-
ната ствар 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. 41-9251/19 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4396.
Врз основа на член 20 став  4 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
17.12. 2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА

СТВАР НА ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Член 1
Со оваа одлука на Заводот за платен промет – фили-

јала Прилеп како субјект кој престанал да постои во 
правниот промет, му престанува користењето на нед-
вижната ствар – зграда број 1, влез 1, кат 01 со внатреш-
на површина од 294м² лоциран на КП.бр.13987, КО 
Прилеп, запишан во ИЛ.бр.31916, сопственост на Ре-
публика Македонија.

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

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

Бр. 41-9274/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4397.

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за експроп-
ријација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2012, 131/2012 и 24/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА  ГРАД СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на Град Скопје - како предлагач на 

експропријацијата, да му се предаде во владение гра-
дежното земјиште кое претставува:

1. КП. бр.1833/5 КО Кисела Вода 2 во површина од 
198 м2, евидентирана во Имотен лист бр.56704, соглас-
но Решение за експропријација УП. бр. 24-682/3 од 
24.7.2013 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Кисела Вода.

2. КП.бр.1832/8 КО Кисела Вода 2 во површина од 
17 м2, евидентирана во Имотен лист бр. 56704, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.24-683/3 од 
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24.7.2013 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Кисела Вода.

3. КП.бр.1833/7 КО Кисела Вода 2 во површина од 
255 м2, евидентирана во Имотен лист бр. 56706, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр. 24-680/3 од 
19.7.2013 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Кисела Вода.

4. КП.бр.1833/6 КО Кисела Вода 2 во површина од 
111 м2, евидентирана во Имотен лист бр. 56705, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.24-681/3 од 
19.7.2013 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Кисела Вода.

За изградба на линиски инфраструктурен објект со 
утврден јавен интерес Булевар „Трета Македонска Бри-
гада“ согласно извод од ДУП бр. 9/2013 (бр.23-12668/3 
од 8.1.2013 год.) ДУП:- М3-Вардар-Мичурин 07-72/5 
од 15.07.2004 год.; ДУП:- Дел од М3-Вардар 66 од 07-
72/4 од 15.07.2004 год.; ДУП:- Дел од М3-Вардар 66 од 
07-72/4 од 15.07.2004 год.; ДУП:- Индустриска зона 
УЕ–А од 07-15/4 од 30.01.2012 год.; ДУП:- Индустрис-
ка зона УЕ–Б од 07-285/2 од 21.10.2009 год.; ДУП:- Ин-
дустриска зона УЕ-В од 07-104/3 од 29.05.2008 год. и 
Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни на-
мени бр. 0701-63 од 7.3.2013 година, изработен од 
Друштво за премер на земјиште, инженеринг и тргови-
ја ГЕОФОТО ЗЕНИТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје.  

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

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

Бр. 41-9288/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4398.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 17.12.2013 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕР-
МЕР НА ДРУШТВОТО ЗА ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ 
ГПС ПРЕМЕР УВОЗ-ИЗВОЗ  ДООЕЛ ПРИЛЕП НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ “СЛАДУН“, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На Друштвото за геодетски услуги ГПС ПРЕМЕР 
увоз-извоз  ДООЕЛ Прилеп се доделува концесија за 
експлоатација на минерална суровина – мермер на лока-

литетот “Сладун“, општина Прилеп, со површина на 
простор на концесија за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките де-
финирани со координати како е дадено во табелата, и 
тоа:

Точка Координата Y Координата X
Т-1 7561343 4582417
Т-2 7561250 4582993
Т-3 7560000 4583010
Т-4 7560000 4581274
Т-5 7560844 4581892
Т-6 7560806 4582417

2. Површината на просторот на концесијата за ек-
сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
1.451330 km2.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концеси-
ја од точка 1 на оваа одлука се определува со Догово-
рот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки ис-
тражувања и концесии за експлоатација на минерални 
суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија.

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

Бр. 41-9316/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

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

__________
4399.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13) 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ   Н-
А ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕП-
УБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ИНФРАСТРУКТУРА

Член 1
1. Со оваа одлука на Јавното претпријатие Македон-

ски железници Инфраструктура се дава право на трајно 
користење на градежно земјиште сопственост на Репуб-
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лика Македонија, кое претставува дел од КП број 
129/1, КО Центар 2, евидентирано во Имотен лист број 
18152, со вкупна површина од 3179 м2, согласно Извод 
од Детален урбанистички план „Градска четврт Капиш-
тец, локалитет Геолошки завод“, број 26-4178/2, од 
05.06.2013 година на општина Центар, за градежна пар-
цела број 1.2 кое е наменето за изградба на објект со на-
мена деловни простори.

Член 2
2. Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9432/1                     Заменик на претседателот 
17 декември 2013 година        на Владата на Република

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

__________
4400.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 
и 163/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИ-
СУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА

Член 1
Со оваа одлука на Акционерско друштво за изград-

ба и стопанисување со станбен простор и деловен прос-
тор од значење за Републиката се дава право на трајно 
користење на градежно земјиште сопственост на Репуб-
лика Македонија, кое претставува:

- КП број 5181/4, КО Центар 1, со површина од 10 
м2, број 5180/1, КО Центар 1, со површина од 105 м2, 
број 5178/12, КО Центар 1, со површина од 501 м2, 
број 5177, КО Центар 1, со површина од 190 м2, број 
5175/3, КО Центар 1, со површина од 1225 м2, број 
5176/5, КО Центар 1, со површина од 140 м2, број 
5176/4, КО Центар 1, со површина од 55 м2, број 
5180/2, КО Центар 1, со површина од 16 м2, евиденти-
рани во Имотен лист број 99459, КП број 5178/11, КО 
Центар 1, со површина од 42 м2, евидентирана во Имо-
тен лист број 98654, КП број 5117/10, КО Центар 1, со 
површина од 33 м2, евидентирана во Имотен лист број 

98655 и КП број 5117/11, со површина од 53 м2, евиден-
тирана во Имотен лист број 98656, односно вкупна пов-
ршина од 2370 м2, согласно Извод од Детален урбанис-
тички план „Дебар Маало 1“, број 23-8348/2, од 
2.11.2012 година на општина Центар, за градежна пар-
цела број 2.1 кое е наменето за изградба на објект со на-
мена комерцијални и деловни намени;

- КП број 5178/8, КО Центар 1, со површина од 
1282 м2, евидентирана во Имотен лист број 100714, КП 
број 5181/2, КО Центар 1, со површина од 50 м2, еви-
дентирана во Имотен лист број 100715, КП број 5179/2, 
КО Центар 1, со површина од 873 м2, евидентирана во 
Имотен лист број 100716, дел од КП број 5175/2, КО 
Центар 1, со површина од 802 м2, евидентирана во Имо-
тен лист број 100712, дел од КП број 5176/2, КО Цен-
тар 1, со површина од 208 м2, евидентирана во Имотен 
лист број 100713, КП број 5161/2, КО Центар 1, со пов-
ршина од 3 м2, евидентирана во Имотен лист број 
100727, КП број 5181/5, КО Центар 1, со површина од 
4 м2, евидентирана во Имотен лист број 100837 и дел 
од КП број 13739/1, со површина од 83 м2, евидентира-
на во Имотен лист број 99607, односно вкупна површи-
на од 3305 м2, согласно Извод од Детален урбанистич-
ки план „Дебар Маало 1“, број 23-8348/3, од 2.11.2012 
година на општина Центар, за градежна парцела број 
3.1 кое е наменето за изградба на објект со намена ко-
мерцијални и деловни намени.

Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиш-

те од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9434/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

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

__________
4401.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСП-
РЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА/РЕ-
КОНСТРУКЦИЈА НА МОСТОВИ ВО ОПШТИНИТЕ 
БРВЕНИЦА, ГРАДСКО, ЈЕГУНОВЦЕ И КРАТОВО

1. Во Одлуката за распределба на средства за из-
градба/реконструкција на мостови во општините Брве-
ница, Градско, Јегуновце и Кратово број 41-153/1 од 
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09.01.2013 година (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 5/2013), во точката 1, во воведната рече-
ница износот “17.000.000,00“ се заменува со износот 
“18.900.000,00“.

Во “ОПШТИНА ГРАДСКО“ износот “10.882.734,0-
0“ се заменува со износот “13.782.734,00“.

Во “ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ“ износот “1.000.00-
0,00“ се заменува со износот “0,00“.

Во “ВКУПНО“ износот “17.000.000,00“ се заменува 
со износот “18.900.000,00“.

2.   Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 41-9436/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

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

__________
4402.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.55/2013) и член 36 став (3) од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени од значење за Република Македонија се утврдува-
ат работите за изработка на ажурирани геодетски под-
логи за планскиот опфат за Урбанистичко планска доку-
ментација за урбани блокови во близина на „Сончев 
град“ во општина Сопиште.

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

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

Бр. 41-9437/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4403.
Врз основа на член 20 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВА-
РИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1
Во Oдлуката за давање на трајно користење на нед-

вижни ствари на Град Скопје („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 167/13), во членот 1, алинеја-
та 3, зборовите: „259 м2 “ се заменуваат со зборовите: 
„3 м2 “.  

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

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

Бр. 41-9715/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

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

__________
4404.

Врз основа на член 20 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
171/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИ-
НА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГ-
РАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И 
ФОНДАЦИИ  СО  ЦЕЛ  ПРОМОВИРАЊЕ  НА  

МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ОДНОСИ

Член 1
Со оваа одлука се врши распределба на 10.000.000, 

00 денари од планираните средства во Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2013 година, раздел 04010 – 
Секретаријат за спроведување на рамковен договор, 
потпрограма 21 – Промоција на меѓуетнички односи, 
ставка 463 – Трансфери до невладини организации, на-
менети за финансирање на програмските активности на 
здруженија и фондации со цел промоција на меѓуетнич-
ките односи, на следниве здруженија и фондации:
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Член 2
Се задолжуваат здруженијата и фондациите од член 

1 од Одлуката, во рок од 30 дена по завршувањето на 
своите програмски активности да достават извештај за 
користењето на средствата до Секретаријатот за спрове-
дување на рамковен договор при Владата на Република 
Македонија.

Член 3
За извршување на оваа одлука се грижи Секретари-

јатот за спроведување на рамковен договор.

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

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

Бр. 41-9852/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

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

__________
4405.

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. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ГРАДСКО

Член  1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа:

- 4 одбојкарски топки;
- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвена табла;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

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

на трајно користење без надомест на Општина Град-
ско, за потребите на Основното училиште „Даме 
Груев“- Градско.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Општина Градско, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 41-9872/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

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

__________
4406.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија “ број 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
17.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈ-
НО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Член  1
Во Одлуката за престанок и за давање на користење 

на движни ствари на Општина Гази Баба („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.161/13), во член 1 
алинеите 1, 2, 3, 4 ,5, 6 и  7 се заменуваат со алинеите 1, 
2, 3, 4 ,5, и 6,  кои гласат:

„- 3 шаховски табли;
- 1 мини систем ДВД;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 6 домино сетови;
- 3 „Guess who adult” игри и
- 2 фудбалски топки “.

   
Член 2

Во член 2  точките 1 и 2 се менуваат и гласат:
„1. На ОУ Кирил и Методиј, с. Стајковци:
- 1 мини систем ДВД;
- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвени табли;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.

2. На ОУ Крум Тошев, с.Трубарево:
- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвена табла;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.“

По  точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
„3. На ОУ Наум Охридски, с.Булачани:
- 2 фудбалски топки;
- 2 кошаркарски топки;
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- 2 ракометарски топки;
- 4 одбојкарски топки;
- 1 шаховска табла;
- 2 бекгејмон дрвена табла;
- 2 домино сетови и
- 1 „Guess who adult” игри.“

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9875/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

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

__________
4407.

Врз основа член 40, став 2 од Законот за извршува-
ње на Буџетот на Република Македонија за 2013 годи-
на („Службен весник на Република Македонија” 
бр.171/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 17.12.2013 година, донесе 

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ

УЧИЛИШТА ЗА 2013 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на 
средни училишта за 2013 година („Службен весник на 
Република Македонија” бр 4/13, 69/13, 130/13 и 
163/13), во точка 1, табелата „Опис на градежни интер-
венции Потпрограма ТД – Реконструкција“,  се замену-
ва со нова табела, која гласи:

Опис на градежни интервенции Потпрограма ТД – 
Реконструкција

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 41-9800/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

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

4408.
Врз основа на член 28 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
171/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 17.12.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА-
ТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ 

РАЗВОЈ ЗА 2013 ГОДИНА

I
Во Програмата за финансиска поддршка на рурални-

от развој за 2013 година („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 5/2013и 81/2013), делот II се менува 
и гласи: 

„ Дел од средствата од дел I на оваа програма во из-
нос од 1.047.000.000 денари ќе се користат за следниве 
мерки за рурален развој:

код на 
мерката Назив на мерката износ

111
Обука и информирање на земјо-
делските производители 4.000.000,00

112

Помош на млади земјоделци за 
започнување со земјоделска деј-
ност 7.000.000,00

121
Инвестиции за модернизација 
на земјоделски стопанства 236.000.000,00

123

Инвестиции за преработка и 
маркетинг на земјоделски произ-
води 13.000.000,00

124

Инвестиции во инфраструктура 
за развој на земјоделството, шу-
марството и водостопанството 302.000.000,00

131

Економско здружување на земјо-
делски стопанства за заедничко 
вршење на земјоделска 11.000.000,00

211

Помош за вршење на земјодел-
ска дејност во подрачја со огра-
ничени можности за земјодел-
ска дејност (ПОМ) 291.105,00

213

Помош за зачувување на рурал-
ните предели и нивните 
традиционални карактеристики 24.000.000,00

214

Помош за зачувување на генет-
ската разновидност на автохто-
ни земјоделски растенија и ав-
тохтони раси на добиток 10.000.000,00

215 Органско производство 67.000.000,00

321
Подобрување на квалитетот на 
живот во рурални средини 257.075.836,00

322 Обнова и развој на селата 68.395.363,00
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323

Зачувување  и  унапредување  
на традиционалните вредности 
во руралните подрачја 41.237.696,00

411

Поддршка за здобивање на знае-
ња и вештини за подготвување 
и реализација на стратегии за ло-
кален развој на рурални сре-
дини 2.000.000,00

413

Реализација на стратегии за ло-
кален развој на рурални сре-
дини 4.000.000,00

ВКУПНО 1.047.000.000,00

Дел од средствата од дел I на оваа програма во из-
нос од 3.000.000 денари се наменети за исплата по ос-
нов на правосилни судски пресуди кон Агенцијата за 
предмети по мерките од годишните програми за финан-
сиска поддршка на руралниот развој.“

II
Во делот III табелата се менува и гласи: 

точка Вид на мерка износ

1.
Техничка поддршка во земјодел-
ството и руралниот развој 104.000.000,00

1.1.

Организирање и спроведување на 
програми за обука кои не се под-
држуваат преку мерките за рурал-
ниот развој 3.680.000,00

1.2.
Организирање и спроведување на 
манифестации и саеми 28.000.000,00

1.3.

Учество на саемски манифестации 
и саеми на земјоделски производи-
тели 500.000,00

1.4.

Помош за маркетинг на земјодел-
ски производи и преработени зем-
јоделски производи 28.800.000,00

1.5.

Изработка и публикување на еду-
кативни, информативни, научни, 
пропагандни и стручни матери-
јали, публикации и списанија 4.000.000,00

1.6.

Спроведување на истражувања, из-
работка на анализи, предлог-про-
екти, студии и стратешки докумен-
ти од областа на земјоделството и 
руралниот развој 7.200.000,00

1.7.

Инвестициони вложувања за вос-
поставување на научно демонстра-
тивни примери 4.500.000,00

1.8.

Други трошоци и инвестициони 
вложувања за воспоставување и 
спроведување на мерките за фи-
нансиска поддршка во земјодел-
ството и руралниот развој 27.320.000,00

2. Помош за плодоуживатели 6.000.000,00

ВКУПНО 110.000.000,00

III
Во делот IX став 2 износот „4.462.329“ се заменува 

со износот „8.962.329 “.  

IV
Во делот XIII  ставот 2 се менува и гласи:
„Средствата од став 1 алинеја 1 на овој дел во износ 

од 3.000.000 денари се наменети за финансирање на 
оперативните мерки и активности за ревитализација на 
Ген банката во Скопје во износ 610.000 денари, Струми-
ца во износ 610.000 денари и Прилеп во износ 
1.780.000  денари. “

V
Во делотXV став 2 износот „72.500.000“ се замену-

ва со износот „137.500.000“.

VI
Во делот XVII став 3 износот „25.000.000“ се заме-

нува со износот „26.230.000“.

VII
Во делот XX во ставот 5 по зборовите „од Програ-

мата за финансиска поддршка на руралниот развој за 
2012 година“ се додаваат зборовите „и за исплата на об-
врски кои произлегуваат од објава на јавни повици за 
имплементација на Програмата за финансиска под-
дршка на руралниот развој за 2013 година“.

VIII
Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9468/1 Заменик на претседателот
17 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4409.

Врз основа на член 40, став 1 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2013 годи-
на (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.171/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на  17.12.2013 година, донесе

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

ЗА  2013 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на 
основни училишта за 2013 година (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 4/13, 69/13, 116/13 и 
163/13), во точка 1, табелите “Опис на градежни интер-
венции и износи по училишта Потпрограма ТА-из-
градба“ и „Опис на градежни интервенции Потпрогра-
ма ТБ – Реконструкција“, се заменуваат со нови та-
бели, кои гласат:
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 41-9801/1                                                                                           Заменик на претседателот
17 декември 2013 година                                                                                         на Владата на Република

Скопје                                                                                      Македонија,
                                                                                            м-р Зоран Ставрески, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4410.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-
нот за енергетика (“Службен весник на РМ” 
бр.16/2011,  136/2011, 79/2013, 164/2013), член 11 и 
член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба на 
природен гас на тарифни потрошувачи (“Службен вес-
ник на РМ” бр.94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), постапу-
вајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки Ин-
дустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за опреде-
лување на продажна цена на природен гас за тарифни 
потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција 
на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец декември 
2013 година, на седницата одржана на 20 декември 
2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА

Член 1
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енергет-
ските дејности дистрибуција на природен гас, управува-
ње со системот за дистрибуција на природен гас и снаб-
дување со природен гас на тарифните потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на природен 
гас, продажната цена на природниот гас за месец декем-
ври 2013 година, се утврдува да изнесува 27,2266 
ден/nm3.

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 
на овој член, содржани се:

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец 
декември 2013 година, во износ од 22,6058 ден/nm3 и 
цена за услугата снабдување на тарифните потрошува-
чи непосредно приклучени на системот за пренос на 
природен гас, во износ од 0,2958 ден/nm3, утврдени со 
Одлуката за определување продажна цена на природен 
гас за месец декември 2013 година  (“Службен весник” 
бр. 176/13);

2.2 Цената за услугата пренос и управување со сис-
темот за пренос на природен гас, во износ од 1,2465 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-
дажна цена на природен гас за месец декември 2013 го-
дина (“Службен весник” бр. 176/13);

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас, во износ од 3,0785 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за изменување и допол-
нување на Одлуката за одобрување на тарифа за врше-
ње на дејноста дистрибуција на природен гас и снабду-
вање со природен гас на тарифните потрошувачи прик-
лучени на системот за дистрибуција на природен гас 
(„Службен весник на РМ“ бр. 11/13). 

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е 
пресметена без данок на додадена вредност.

Член 2
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување.

Член 3
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”.           

УП1 Бр. 08-239/13 
20 декември 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
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