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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
4363. 

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за ек-
спропријација („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013 и 27/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 23.9.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ- ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО  

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. Дел од КП.бр.1187 КО Ботун со површина од 
20м2, евидентирана во Имотен лист бр.11053, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1753/2014-2 од 
02.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

2. Дел од КП.бр.379/5 КО Оровник со површина од 
353м2, евидентирана во Имотен лист бр.203, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1754/2014 од 
01.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

3. Дел од КП.бр.369/1 КО Оровник со површина од 
50м2, евидентирана во Имотен лист бр.585, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1756/2014 од 
02.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

4. Дел од КП.бр.396 КО Оровник со површина од 
298м2, евидентирана во Имотен лист бр.586, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1757/2014 од 
02.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

5. Дел од КП.бр.1448/3 КО Требеништа со површи-
на од 53м2 и дел од КП.бр.1448/7 КО Требеништа со 
површина од 20м2, евидентирани во Имотен лист 
бр.600, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1758/2014 од 02.07.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

6. Дел од КП.бр.1056/4 КО Оровник со површина 
од 94м2 и дел од КП.бр.1056/3 КО Оровник со површи-
на од 76м2, евидентирани во Имотен лист бр.857, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1765/2014 
од 30.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

7. Дел од КП.бр.1016/8 КО Оровник со површина 
од 726м2, евидентирана во Имотен лист бр.119, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1768/2014 од 
26.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 
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8. Дел од КП.бр.1016 КО Оровник со површина од 

132м2, евидентирана во Имотен лист бр.835, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1772/2014-2 од 
03.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

9. Дел од КП.бр.1034/3 КО Оровник со површина 
од 108м2, евидентирана во Имотен лист бр.919, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1779/2014 од 
27.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

10. Дел од КП.бр.1034/1 КО Оровник со површина 
од 574м2, евидентирана во Имотен лист бр.1345, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1780/2014 
од 27.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

11. Дел од КП.бр.961/1 КО Оровник со површина 
од 81м2, евидентирана во Имотен лист бр.953, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1781/2014 од 
27.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

12. Дел од КП.бр.970/3 КО Оровник со површина 
од 56м2, евидентирана во Имотен лист бр.666, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1782/2014 од 
27.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

13. Дел од КП.бр.977/1 КО Оровник со површина 
од 61м2, евидентирана во Имотен лист бр.36, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1787/2014 од 
03.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

14. Дел од КП.бр.987 КО Оровник со површина од 
767м2, евидентирана во Имотен лист бр.35, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1789/2014-2 од 
03.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

15. Дел од КП.бр.1114/8 КО Оровник со површина 
од 44м2, евидентирана во Имотен лист бр.120, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1796/2014-2 
од 03.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

16. Дел од КП.бр.1050/4 КО Оровник со површина 
од 181м2, евидентирана во Имотен лист бр.1151, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1799/2014-
2 од 03.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

17. Дел од КП.бр.1040/5 КО Оровник со површина 
од 207м2, евидентирана во Имотен лист бр.778, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1800/2014-2 
од 02.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 
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18. Дел од КП.бр.419/1 КО Оровник со површина 
од 122м2, евидентирана во Имотен лист бр.607, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1804/2014-2 
од 03.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

19. Дел од КП.бр.916/2 КО Оровник со површина 
од 156м2, евидентирана во Имотен лист бр.1277, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1806/2014-
2 од 04.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

20. Дел од КП.бр.1050/1 КО Оровник со површина 
од 228м2, евидентирана во Имотен лист бр.427, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1809/2014-2 
од 04.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

21. Дел од КП.бр.1113 КО Оровник со површина од 
201м2, евидентирана во Имотен лист бр.324, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1810/2014-2 од 
03.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

22. Дел од КП.бр.1188 КО Оровник со површина од 
520м2, евидентирана во Имотен лист бр.304, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1911/2014-2 од 
02.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

23. Дел од КП.бр.412 КО Оровник со површина од 
84м2, евидентирана во Имотен лист бр.425, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1812/2014-2 од 
03.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

24. Дел од КП.бр.1121/5 КО Оровник со површина 
од 248м2 и дел од КП.бр.1122/1 КО Оровник со пов-
ршина од 1.597м2, евидентирани во Имотен лист бр.70, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1814/2014-2 од 02.07.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

25. Дел од КП.бр.1057/1 КО Оровник со површина 
од 728м2, евидентирана во Имотен лист бр.838, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1815/2014-2 
од 04.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

26. Дел од КП.бр.1052/1 КО Оровник со површина 
од 138м2, евидентирана во Имотен лист бр.265, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1816/2014 од 
27.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

27. Дел од КП.бр.1048/1 КО Оровник со површина 
од 275м2, евидентирана во Имотен лист бр.967, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1817/2014 од 
27.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

28. Дел од КП.бр.1043/4 КО Оровник со површина 
од 92м2 и дел од КП.бр.1044/1 КО Оровник со површи-
на од 19м2, евидентирани во Имотен лист бр.1061, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1819/2014 
од 01.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

29. Дел од КП.бр.1043 КО Оровник со површина од 
513м2, евидентирана во Имотен лист бр.34, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1820/2014 од 
01.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

30. Дел од КП.бр.943 КО Охрид 4 со површина од 
1.190м2, евидентирана во Имотен лист бр.101719, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1824/2014 
од 02.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

31. Дел од КП.бр.920/1 КО Оровник со површина 
од 7м2, евидентирана во Имотен лист бр.905, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1839/2014-2 од 
03.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

32. Дел од КП.бр.1124/2 КО Оровник со површина 
од 181м2, евидентирана во Имотен лист бр.1048, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1840/2014-
2 од 03.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

33. Дел од КП.бр.68 КО Ботун со површина од 
1.134м2, евидентирана во Имотен лист бр.11024, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-707/2014 
од 27.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

34. Дел од КП.бр.1510/3 КО Арбиново со површина 
од 541м2, евидентирана во Имотен лист бр.301, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-457/2014 од 
29.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

35. Дел од КП.бр.1513/2 КО Арбиново со површина 
од 393м2, евидентирана во Имотен лист бр.301, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-457/2014 од 
29.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

36. Дел од КП.бр.1512/2 КО Арбиново и КП. бр. 
1512/4 КО Арбиново со површина од 1.517м2, евиден-
тирани во Имотен лист бр.301, согласно Решение за ек-
спропријација УП.бр.26-456/2014 од 29.05.2014 година 
на Министерство за финансии, Управа за имотно прав-
ни работи - Одделение за управна постапка во Охрид; 

37. Дел од КП.бр.469/1 КО Горенци со површина од 
815м2, евидентирана во Имотен лист бр.6, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-361/2014 од 
09.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

38. Дел од КП.бр.1137/1 КО Оровник со површина 
од 117м2 и дел од КП.бр.1138/1 КО Оровник со пов-
ршина од 214м2, евидентирани во Имотен лист бр.849, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
894/2014-2 од 16.05.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

39. Дел од КП.бр.914/9 КО Оровник со површина 
од 44м2, евидентирана во Имотен лист бр.192, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-551/2014 од 
14.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

40. Дел од КП.бр.232/1 КО Песочани со површина 
од 754м2, евидентирана во Имотен лист бр.57, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-135/2014 од 
21.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

41. Дел од КП.бр.1119/1 КО Требеништа со пов-
ршина од 208м2, евидентирана во Имотен лист бр.66, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1391/2014 од 30.06.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 
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42. Дел од КП.бр.69/1 КО Песочани со површина од 
88м2, евидентирана во Имотен лист бр.190, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-139/2014 од 
21.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

43. Дел од КП.бр.1115 КО Требеништа со површи-
на од 311м2, евидентирана во Имотен лист бр.819, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1745/2014 
од 26.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

44. Дел од КП.бр.725/3 КО Оровник со површина 
од 599м2, евидентирана во Имотен лист бр.1085, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1708/2014-
2 од 27.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

45. Дел од КП.бр.492/1 КО Горенци со површина од 
198м2, евидентирана во Имотен лист бр.64, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1729/2014 од 
02.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

46. Дел од КП.бр.493/1 КО Горенци со површина од 
180м2, евидентирана во Имотен лист бр.14, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1730/2014-2 од 
26.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

47. Дел од КП.бр.1284 КО Требеништа со површи-
на од 23м2, евидентирана во Имотен лист бр.178, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1743/2014 
од 25.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

48. Дел од КП.бр.499/3 КО Горенци со површина од 
348м2, евидентирана во Имотен лист бр.257, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1724/2014 од 
25.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

49. Дел од КП.бр.501/1 КО Горенци со површина од 
126м2, евидентирана во Имотен лист бр.22, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1722/2014 од 
25.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

50. Дел од КП.бр.499/1 КО Горенци со површина од 
93м2, евидентирана во Имотен лист бр.390, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1726/2014 од 
02.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

51. Дел од КП.бр.745/1 КО Горенци со површина од 
635м2, евидентирана во Имотен лист бр.523, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1707/2014 од 
25.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

52. Дел од КП.бр.488/1 КО Горенци со површина од 
450м2, евидентирана во Имотен лист бр.199, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1719/2014 од 
25.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

53. Дел од КП.бр.82/1 КО Горенци со површина од 
77м2 и дел од КП.бр.82/2 КО Горенци со површина од 
209м2, евидентирани во Имотен лист бр.13, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1721/2014-2 од 
02.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

54. Дел од КП.бр.71/1 КО Песочани со површина од 
210м2, евидентирана во Имотен лист бр.61, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-128/2014-2 од 
04.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

55. Дел од КП.бр.4321/1 КО Мешеишта со површи-
на од 131м2, евидентирана во Имотен лист бр.1669, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1148/2014 од 30.06.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

56. Дел од КП.бр.1782 КО Ботун со површина од 
329м2, евидентирана во Имотен лист бр.11038, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-703/2014 од 
23.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

57. Дел од КП.бр.3301/1 КО Врбјани со површина 
од 476м2, евидентирана во Имотен лист бр.118, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1035/2014 од 
26.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

58. Дел од КП.бр.2459 КО Сливово со површина од 
130м2, евидентирана во Имотен лист бр.62, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2008/2014-2 од 
18.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

59. Дел од КП.бр.2746 КО Сливово со површина од 
240м2, евидентирана во Имотен лист бр.371, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2006/2014-2 од 
19.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

60. Дел од КП.бр.2757 КО Сливово со површина од 
1.005м2, евидентирана во Имотен лист бр.45, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2012/2014-2 од 
22.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

61. Дел од КП.бр.2757 КО Сливово со површина од 
589м2, евидентирана во Имотен лист бр.45, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1948/2014-2 од 
21.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

62. Дел од КП.бр.330 КО Сливово со површина од 
90м2, евидентирана во Имотен лист бр.80, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-1925/2014-2 од 
21.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

63. Дел од КП.бр.230 КО Сливово со површина од 
4м2, евидентирана во Имотен лист бр.115, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-1907/2014-2 од 
19.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

64. Дел од КП.бр.2458 КО Сливово со површина од 
470м2, евидентирана во Имотен лист бр.40, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2019/2014-2 од 
07.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

65. Дел од КП.бр.2211 КО Сливово со површина од 
3.801м2, евидентирана во Имотен лист бр.68, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1960/2014-2 од 
18.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 
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66. Дел од КП.бр.2428 КО Сливово со површина од 
242м2, евидентирана во Имотен лист бр.293, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2028/2014-2 од 
15.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

67. Дел од КП.бр.2429 КО Сливово со површина од 
295м2, евидентирана во Имотен лист бр.184, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2031/2014 од 
15.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

68. Дел од КП.бр.376 КО Сливово со површина од 
1.612м2, евидентирана во Имотен лист бр.64, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1935/2014-2 од 
30.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

69. Дел од КП.бр.2424 КО Сливово со површина од 
485м2, евидентирана во Имотен лист бр.64, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2029/2014-2 од 
30.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

70. Дел од КП.бр.301/3 КО Сливово со површина од 
100м2, евидентирана во Имотен лист бр.361, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1897/2014-2 од 
30.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

71. Дел од КП.бр.2755 КО Сливово со површина од 
1.017м2, евидентирана во Имотен лист бр.17, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2014/2014-2 од 
07.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

72. Дел од КП.бр.2489 КО Сливово со површина од 
14м2, евидентирана во Имотен лист бр.294, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2000/2014-2 од 
08.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

73. Дел од КП.бр.2428 КО Сливово со површина од 
154м2, евидентирана во Имотен лист бр.294, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2015/2014-2 од 
08.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

74. Дел од КП.бр.301/2 КО Сливово со површина од 
369м2, евидентирана во Имотен лист бр.970, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1895/2014-2 од 
19.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

75. Дел од КП.бр.300/2 КО Сливово со површина од 
800м2, евидентирана во Имотен лист бр.970, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1889/2014-2 од 
19.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

76. Дел од КП.бр.332 КО Сливово со површина од 
285м2, евидентирана во Имотен лист бр.60, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2016/2014-2 од 
19.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

77. Дел од КП.бр.2244 КО Сливово со површина од 
956м2, евидентирана во Имотен лист бр.56, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2007/2014-2 од 
15.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

78. Дел од КП.бр.2421 КО Сливово со површина од 
147м2, евидентирана во Имотен лист бр.314, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1999/2014-2 од 
15.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

79. Дел од КП.бр.2477 КО Сливово со површина од 
1.616м2, евидентирана во Имотен лист бр.788, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1959/2014-2 
од 18.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

80. Дел од КП.бр.2458 КО Сливово со површина од 
118м2, евидентирана во Имотен лист бр.315, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1998/2014 од 
18.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

81. Дел од КП.бр.252/2 КО Сливово со површина од 
154м2, евидентирана во Имотен лист бр.24, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1890/2014-2 од 
13.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

82. Дел од КП.бр.252/1 КО Сливово со површина од 
1.143м2, евидентирана во Имотен лист бр.24, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1926/2014-2 од 
13.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

83. Дел од КП.бр.2753 КО Сливово со површина од 
496м2, евидентирана во Имотен лист бр.17, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2017/2014-2 од 
07.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

84. Дел од КП.бр.301/3 КО Сливово со површина од 
100м2, евидентирана во Имотен лист бр.361, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1892/2014 од 
15.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

85. Дел од КП.бр.236 КО Сливово со површина од 
139м2, евидентирана во Имотен лист бр.249, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1898/2014 од 
15.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

86. Дел од КП.бр.375 КО Сливово со површина од 
15м2, евидентирана во Имотен лист бр.62, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-1934/2014 од 
15.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

87. Дел од КП.бр.2419 КО Сливово со површина од 
111м2, евидентирана во Имотен лист бр.291, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1962/2014 од 
15.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

88. Дел од КП.бр.374 КО Сливово со површина од 
817м2, евидентирана во Имотен лист бр.314, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2026/2014 од 
15.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

89. Дел од КП.бр2470 КО Сливово со површина од 
268м2, евидентирана во Имотен лист бр.62, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2010/2014-2 од 
19.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 
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90. Дел од КП.бр.233 КО Сливово со површина од 
275м2, евидентирана во Имотен лист бр.59, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1924/2014-2 од 
14.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

91. Дел од КП.бр.2220 КО Оровник со површина од 
702м2, евидентирана во Имотен лист бр.335, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2002/2014-2 од 
18.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

92. Дел од КП.бр.367/5 КО Оровник со површина 
од 383м2, евидентирана во Имотен лист бр.163, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1571/2014 од 
07.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

93. Дел од КП.бр.412/9 КО Оровник со површина 
од 68м2, евидентирана во Имотен лист бр.308, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1761/2014-2 
од 18.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

94. Дел од КП.бр.329/4 КО Оровник со површина 
од 774м2, евидентирана во Имотен лист бр.955, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1569/2014 од 
07.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

95. Дел од КП.бр.1030/1 КО Оровник со површина 
од 901м2, евидентирана во Имотен лист бр.956, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1807/2014-2 
од 18.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

96. Дел од КП.бр.920/8 КО Оровник со површина 
од 12м2, евидентирана во Имотен лист бр.904, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1837/2014-2 
од 30.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

97. Дел од КП.бр.487/1 КО Долно Лакочереј со пов-
ршина од 986м2, евидентирана во Имотен лист бр.87, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
527/2014-2 од 04.08.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

98. Дел од КП.бр.2603/18 КО Охрид 4 со површина 
од 157м2, евидентирана во Имотен лист бр.101777, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1821/2014 
од 19.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

99. Дел од КП.бр.95/4 КО Горенци со површина од 
110м2, евидентирана во Имотен лист бр.6, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-2132/2014 од 
27.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

100. Дел од КП.бр.482/1 КО Горенци со површина 
од 180м2, евидентирана во Имотен лист бр.575, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-2131/2014 од 
27.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

101. КП.бр.898/1 КО Оровник со површина од 
98м2, евидентирана во Имотен лист бр.1326, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1686/2014 од 
27.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

102. Дел од КП.бр.417/1 КО Оровник со површина 
од 425м2, евидентирана во Имотен лист бр.1176, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1555/2014 

од 21.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

103. Дел од КП.бр.987/10 КО Оровник со површина 
од 377м2, евидентирана во Имотен лист бр.34, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1788/2014-2 
од 14.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

104. Дел од КП.бр.969/2 КО Оровник со површина 
од 275м2 и дел од КП.бр.969/3 со површина од 91м2, 
евидентирани во Имотен лист бр.37, согласно Решение 
за експропријација УП.бр.26-1786/2014-2 од 26.06.2014 
година на Министерство за финансии, Управа за имот-
но правни работи - Одделение за управна постапка во 
Охрид; 

105. Дел од КП.бр.369/20 КО Оровник со површина 
од 1.608м2, евидентирана во Имотен лист бр.885, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1755/2014-
2 од 03.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

106. Дел од КП.бр.867/2 КО Оровник со површина 
од 202м2, евидентирана во Имотен лист бр.411, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1773/2014-2 
од 04.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

107. Дел од КП.бр.908 КО Оровник со површина од 
280м2, евидентирана во Имотен лист бр.322, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1744/2014 од 
04.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

108. Дел од КП.бр.412/14 КО Оровник со површина 
од 192м2, евидентирана во Имотен лист бр.237, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1775/2014-2 
од 04.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

109. Дел од КП.бр.1023/1 КО Оровник со површина 
од 384м2, евидентирана во Имотен лист бр.969, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1785/2014 од 
04.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

110. Дел од КП.бр.1051/2 КО Оровник со површина 
од 192м2, евидентирана во Имотен лист бр.957, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1797/2014 од 
04.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

111. Дел од КП.бр.954/6 КО Оровник со површина 
од 1.920м2 и дел од КП.бр.969/13 со површина од 
466м2, евидентирани во Имотен лист бр.37, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1841/2014-2 од 
02.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

112. Дел од КП.бр.330/1 КО Оровник со површина 
од 57м2, евидентирана во Имотен лист бр.955, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1567/2014-2 
од 14.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

113. Дел од КП.бр.367/8 КО Оровник со површина 
од 80м2, евидентирана во Имотен лист бр.163, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1573/2014 од 
07.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

114. Дел од КП.бр.367/6 КО Оровник со површина 
од 27м2, евидентирана во Имотен лист бр.163, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1572/2014 од 
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07.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

115. Дел од КП.бр.979 КО Оровник со површина од 
94м2, евидентирана во Имотен лист бр.34, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-1656/2014 од 
23.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

116. Дел од КП.бр.329/5 КО Оровник со површина 
од 599м2, евидентирана во Имотен лист бр.955, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1564/2014 од 
07.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

117. Дел од КП.бр.329/6 КО Оровник со површина 
од 143м2, евидентирана во Имотен лист бр.955, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1565/2014 од 
07.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

118. Дел од КП.бр.367/3 КО Оровник со површина 
од 27м2, евидентирана во Имотен лист бр.955, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1563/2014 од 
07.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

119. Дел од КП.бр.1034/2 КО Оровник со површина 
од 229м2, евидентирана во Имотен лист бр.920, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1813/2014-2 
од 30.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

120. Дел од КП.бр.332/2 КО Оровник со површина 
од 105м2, евидентирана во Имотен лист бр.955, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1562/2014 од 
07.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

121. Дел од КП.бр.332/3 КО Оровник со површина 
од 336м2, евидентирана во Имотен лист бр.955, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1566/2014 од 
07.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

122. Дел од КП.бр.322/2 КО Оровник со површина 
од 233м2, евидентирана во Имотен лист бр.1182, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1570/2014 
од 07.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

123. Дел од КП.бр.1030/7 КО Оровник со површина 
од 8м2, евидентирана во Имотен лист бр.640, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1802/2014-2 од 
14.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

124. Дел од КП.бр.1030/2 КО Оровник со површина 
од 22м2, евидентирана во Имотен лист бр.638, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1803/2014-2 
од 14.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

125. Дел од КП.бр.470 КО Горенци со површина од 
180м2, евидентирана во Имотен лист бр.567, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2141/2014 од 
02.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

126. Дел од КП.бр.77/10 КО Горенци со површина 
од 805м2 и дел од КП.бр.77/6 КО Горенци со површина 
од 24м2, евидентирани во Имотен лист бр.14, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-2137/2014 од 

27.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

127. Дел од КП.бр.499/2 КО Горенци со површина 
од 197м2, евидентирана во Имотен лист бр.333, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1725/2014 од 
26.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

128. Дел од КП.бр.487/2 КО Горенци со површина 
од 471м2, евидентирана во Имотен лист бр.325, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1727/2014 од 
26.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

129. Дел од КП.бр.500/1 КО Горенци со површина 
од 245м2, евидентирана во Имотен лист бр.571, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1723/2014-2 
од 25.06.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

130. Дел од КП.бр.567/2 КО Мешеишта со површи-
на од 43м2, евидентирана во Имотен лист бр.1176, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1301/2014 
од 21.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

131. Дел од КП.бр.5110/1 КО Мешеишта со пов-
ршина од 185м2, евидентирана во Имотен лист бр.4, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1075/2014-2 од 08.04.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

132. Дел од КП.бр.3260/3 КО Мешеишта со пов-
ршина од 1.273м2, евидентирана во Имотен лист 
бр.1461, согласно Решение за експропријација 
УП.бр.26-1574/2014-2 од 14.07.2014 година на Минис-
терство за финансии, Управа за имотно правни работи 
- Одделение за управна постапка во Охрид; 

133. Дел од КП.бр.4132/2 КО Мешеишта со пов-
ршина од 423м2, евидентирана во Имотен лист бр.357, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1126/2014 од 04.07.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

134. Дел од КП.бр.596/1 КО Мешеишта со површи-
на од 1м2, евидентирана во Имотен лист бр.1679, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1307/2014-
2 од 30.07.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

135. Дел од КП.бр.328 КО Сливово со површина од 
294м2, евидентирана во Имотен лист бр.387, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1991/2014 од 
11.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

136. Дел од КП.бр.2637 КО Сливово со површина 
од 8м2, евидентирана во Имотен лист бр.704, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1958/2014-2 од 
19.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

137. Дел од КП.бр.2463 КО Сливово со површина 
од 4м2, евидентирана во Имотен лист бр.237, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1994/2014 од 
10.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

138. Дел од КП.бр.2463 КО Сливово со површина 
од 377м2, евидентирана во Имотен лист бр.696, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1997/2014 од 
10.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 
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139. Дел од КП.бр.244 КО Сливово со површина од 
621м2, евидентирана во Имотен лист бр.55, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1921/2014-2 од 
20.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

140. Дел од КП.бр.245 КО Сливово со површина од 
94м2, евидентирана во Имотен лист бр.55, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-1908/2014-2 од 
19.08.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

141. Дел од КП.бр.420 КО Арбиново со површина 
од 240м2, евидентирана во Имотен лист бр.18, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-236/2014 од 
23.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

142. Дел од КП.бр.456 КО Требеништа со површи-
на од 313м2, евидентирана во Имотен лист бр.813, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-618/2014 
од 23.05.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

143. Дел од КП.бр.273/3 КО Требеништа со пов-
ршина од 355м2, евидентирана во Имотен лист бр.100, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
563/2014 од 23.05.2014 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

144. Дел од КП.бр.1763/1 КО Ботун со површина од 
4м2, евидентирана во Имотен лист бр.259, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-759/2014-2 од 
30.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

145. Дел од КП.бр.69/3 КО Климештани со површи-
на од 100м2, евидентирана во Имотен лист бр256, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1654/2014 
од 10.09.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид 

146. Дел од КП.бр.179/1 КО Издеглавје со површи-
на од 1.908м2, евидентирана во Имотен лист бр.83703, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
111/2014-2 од 22.04.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

147. Дел од КП.бр.242/2 КО Попоец со површина 
од 81м2, евидентирана во Имотен лист бр.208, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-247/2 од 
01.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

148. КП.бр.5923/35 КО Кичево 9 со површина од 
371м2 и дел од КП.бр.5923/36 КО Кичево 9 со површи-
на од 173м2, евидентирани во Имотен лист бр.57248, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-9/3 од 
26.02.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

149. КП.бр 2070 со површина од 714м2, дел од 
КП.бр 2085 со површина од 1000м2, дел од КП.бр.2101 
со површина од 2.286м2, дел од КП.бр.2102 со површи-
на од 202м2, дел од КП.бр.2116 со површина од 
3.518м2, сите во КО Попоец евидентирани во Имотен 
лист бр.23 согласно Решение за експропријација 
УП.бр.26-226/3 од 21.03.2014 година на Министерство 
за финансии, Управа за имотно правни работи - Одде-
ление за управна постапка во Кичево; 

150. Дел од КП.бр.148 КО Издеглавје со површина 
од 241.964м2, евидентирана во Имотен лист бр.83704, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1968/2014-2 од 18.08.2014 година на Министерство за 

финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид- за изградба на Ав-
топатот „Кичево- Охрид“. 

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

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

 
Бр. 42-7978/1 Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4364. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 9.9.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ HA ПРАВО HA СОПСТВЕНОСТ 
HA НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ HA РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА BO ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ HA ПРАВАТА HA НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 
ствар што се наоѓа на: 

 - КП.бр.3809 КО Радовиш, улица Самоилова бр.36, 
број на зграда - 1, намена на зграда и друг објект - А2, 
влез - 1, кат- К1, број - 5, намена на посебен дел од 
зграда -СТ, внатрешна површина - 55 м2; 

- КП.бр.3809 КО Радовиш, улица Самоилова бр.36, 
број на зграда - 1, намена на зграда и друг објект - А2, 
влез - 1, кат- К1, број - 5, намена на посебен дел од 
зграда - ПП, внатрешна површина - 9 м2; 

- КП.бр.3809 КО Радовиш, улица Самоилова бр.36, 
број на зграда - 1, намена на зграда и друг објект - А2, 
влез -1, кат- ПО, број - 5, намена на посебен дел од 
зграда - П, внатрешна површина - 9 м2, во корист на 
Република Македонија во Јавната книга за запишување 
на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7005/2 Заменик на претседателот  

9 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4365. 
Врз основа на член 54 став (2) 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, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 9.9.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ  

АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Државен архив  
на Република Македонија.    

      
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со директорот на Државниот архив на Репуб-
лика Македонија, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.   

 
Член 4 

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

 
 

Бр. 42-7083/1 Заменик на претседателот  
9 септември 2014 година на Владата на Република 

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

__________ 
4366. 

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот 
стандард („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 15/2013,  120/2013 и 41/2014) и член 40 став 3 од За-
конот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија за 2014 година („Службен весник на Република 
Македонија” бр.180/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 23.9.2014 година, 
донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ  

СТАНДАРД ЗА 2014 ГОДИНА 
  
1. Во Програмата за остварување и развој на дејнос-

та во студентскиот стандард за 2014 година („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 10/14) во точка 1 
во ставот 10 табелата се заменува со нова табела, која 
гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-7752/1 Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

4367. 
Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија” 
бр.52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013 и 
41/2014) и член 40 став 3 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2014 година 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.180/13), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.9.2014 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ  

СТАНДАРД ЗА 2014 ГОДИНА 
  
1. Во Програмата за остварување и развој на дејнос-

та во студентскиот стандард за 2014 година („Службен 
весник на Република Македонија” бр.7/2014) во точка 
1 во ставот 9 табелата се заменува со нова табела, која 
гласи: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-7753/1 Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4368. 

Врз основа на член 40 став 4 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2014 го-

дина („Службен весник на Република Македонија” бр. 

180/13) a во врска со член 49 став 1 од Законот за на-

учно-истражувачка дејност („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр.46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 

24/13, 147/13 и 41/14) Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 23.09.2014 година, до-

несе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНО-

ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА 

 

Во Програмата за научно-истражувачката дејност 

за 2014 година („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.8/14). 

Табелата 1-Преглед на распределба средства за на-

учно-истражувачка работа за 2014 година,  се заменува 

со нова табела, која гласи:  
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот денот од денот на објавувањето во Службен весник на Република 
Македонија. 

 
Бр. 42-7833/1                                                                                                                      Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година                                                                                                                        на Владата на Република 
Скопје                                                                                                  Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 
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4369. 
Врз основа на член 40 став 1 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2014 го-
дина („Службен весник на Република Македонија” бр. 
180/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.9.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА 
И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 

ЗА  2014 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на 

основни училишта за 2014 година („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 7/14), во точка 1 табелата 
се менува и гласи: 

 
ОПИС НА АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ 

СРЕДСТВА 
Изградби, доградби и над-
градби на основни училишта 
за започнати градби и нови 
градби, доградби и надград-
би кои ќе започнат во 2014 
година 138.102.000 
Средства за враќање на зад-
ржан депозит 5.350.000 
Реконструкциja, санациja, 
адаптација на училишни об-
јекти кои се започнати и но-
ви реконструкции, санации и 
адаптации кои ќе започнат 
во 2014 година 22.700.000 
Стручно - технички надзор 
при изградби, доградби, над-
градби, реконструкции, сана-
ции  2.650.000 
Техничка документација, 
елаборати, ревизија на тех-
ничка документација и  тро-
шоци за обезбедување на по-
датоци за изградби, дог-
радби, надградби, од јавни 
институции 3.800.000 
ВКУПНО 172.602.000 

  
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-7862/1 Заменик на претседателот  

23 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4370. 
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2014 го-
дина (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.180/2013), Владата на Република Македонија,  на 
седницата, одржана на 23.09.2014 година, донесе  

  
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ 

УЧИЛИШТА ЗА  2014 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на 

средни училишта за 2014 година (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 7/14), во точка 1 табелата  
се менува и гласи : 

 

ОПИС НА 
АКТИВНОСТИ 

ПЛАНИРАНИ 
ФИНАНСИСКИ 

СРЕДСТВА 
1. Изградби, доградби и надградби на сред-

ни училишта, за започнати градби и нови 
градби, доградби и надградби кои ќе за-
почнат во 2014 година 53.380.000 

2. Средства за враќање на задржан депозит 1.420.000 
3. Реконструкциja, санациja, адаптација 

на училишни објекти кои се започна-
ти и нови реконструкции, санации и 
адаптации кои ќе започнат во 2014 
година  6.000.000 

4. Стручно-технички надзор при из-
градби, доградби, надградби, рекон-
струкции, санации и адаптации  1.200.000 

5. Техничка документација, елаборати, 
ревизија на техничка документација и  
трошоци за обезбедување на подато-
ци за изградби, доградби, надградби, 
реконструкции од јавни институции  1.500.000 

 ВКУПНО 63.500.000 

  
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 42-7861/1 Заменик на претседателот  
23 септември 2014 година на Владата на Република 

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

__________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

ОДЗЕМЕН ИМОТ 

4371. 
Врз основа на член 1, 6 и 15 од Законот за управување 

со конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-

ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 

187/13 и 43/14), а во согласност со член 17 од Статутот на 

Агенцијата за управување со одземен имот , Управниот 

одбор на Агенцијата за управување со одземен имот на 

Република Македонија на седницата одржана ден  

18.9.2014  година го донесе следниот 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ   

 

Член 1 

 Во Правилникот за постапување со одземен имот 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/13) во 

членот 3  зборот „веднаш„ се заменува со зборовите „во 

рок од 2 дена„   по зборот „истата„ се додаваат зборовите 

„во рок од три дена од денот на одземањето„. 

 

Член 2 

Во членот 14 во ставот 1  зборовите“ скапоцени ка-

мења и благородни метали“  се бришат, по зборот„де-

нари„ запирката се брише и се додава сврзникот „и„. 

Во ставот 3 зборовите “и Директорот на Агенцијата 

склучува Договор за чување на истите“ се бришат. 

 

Член 3 

Во членот 15 по зборовите „АУОИ„ се додаваат 

зборовите „по претходна согласност на Владата на Ре-

публика Македонија„. 

 

Член 4 

Во членот 17 се брише став 1, ставот 2  станува 

став1 и истиот се менува и гласи: 
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„Агенцијата за управување со одземен имот во 

предлогот за продажба на акциите  на јавната берзан-

ска аукција,  може да се предложи просечната цена по-

стигната во последните дванаесет месеци  на берзата за 

таа хартија од вредност, а постапката да се спроведе 

согласно Правилата за организирање на јавна берзан-

ска аукција на акциите во сопственост на Државата из-

дадени од Македонската Берза„. 

Ставот 3 на член 17 станува став 2. 

 

Член 5 

Членот 28   се менува и гласи: 

“Продажбата на одземените предмети, имот и имот-

на корист согласно овој Правилник се спроведува со 

наддавање по електронски пат“. 

 

Член 6 

Членот 43  се менува и гласи: 

“Агенцијата по добиената претходна согласност на су-

дот кој ја донел одлуката за привремено одземање во кри-

вична постапка ќе донесе одлука за продажба или отстапу-

вање на привремено одземен подвижен имот во кривична 

постапка доколку процени дека со чувањето на имотот се 

намалува неговата вредност или трошоците за негово чува-

ње се несразмерно големи. Барањето за претходна соглас-

ност за продажба и отстапување, Агенцијата го доставува 

до судот кој донел одлука за привремено одземање подви-

жен имот во кривична постапка во рок од десет дена од де-

нот на известувањето за привремено одземениот подвижен 

имот во кривична постапка. 

Согласноста за продажба или отстапување на прив-

ремено одземен подвижен имот во кривична постапка 

судот ќе ја донесе во рок од 15 дена од денот на подне-

сувањето на барањето од страна на Агенцијата. 

Агенцијата по применото известување од судот или 

органот кој донел одлука за привремено одземениот 

подвижен имот во прекршочна постапка ќе донесе од-

лука за продажба или отстапување на привремено одзе-

мен подвижен имот во прекршочна постапка доколку 

процени дека со чувањето на имотот се намалува него-

вата вредност или трошоците за негово чување се нес-

размерно големи. Одлуката за продажба и отстапување 

на привремено одземениот имот во прекршочна поста-

пка Агенцијата ја донесува во рок од 15 дена од денот 

на известувањето за привремено одземениот подвижен 

имот во прекршочна постапка. 

Во случајот од ставовите 1 и 3 на овој член, 

Агенцијата во рок од де сет дена обезбедува процена 

на привремено одземениот подвижен имот од страна 

на овластен проценител или Бирото за судски вешта-

чења.”   

 

Член 7 

Овој Правилник влегува во сила со  денот на објавува-

ње во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

 

Агенција за управување  

со одземен имот 

Бр. 01-4102/1 

22 септември 2014 година 

Управен одбор 

Претседател, 

Скопје Владимир Спиркоски, с.р. 

4372. 

Врз основа на член 37 став 2 од  Законот за управување 

со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети 

во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на 

Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13 и 

43/14) и Одлука за продажба на одземен недвижен имот на 

Владата на Република Македонија, бр.42-5821/1 од 

01.08.2014 година („Сл.весник на РМ„ бр.119)  Агенцијата 

за управување со одземен имот на 23.9.2014 година  донесе 

 

З А К Л У Ч О К 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТИ СО ЈАВНО 

НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ 

 

Лицитација број 1 

1. Се  врши продажба на  недвижности,  со јавно надда-

вање по електронски пат,  на следните недвижености: 

1. Куќа  со површина од 56м2 и 49м2 и помошен објект 

со површина од 49м2, запишани во Имотен лист бр. 26220 

на КП бр.3379, за КО Гостивар-1, во сопственост на Репуб-

лика Македонија; 

2. Земјиште-двор во вкупна површина од 443м2, запи-

шани во Имотен лист бр.3987 на КП бр.3379 за КО Гости-

вар-1, во сопственост на Република Македонија и                                             

 3. Објект со површина од 63 м2, запишани во Имотен 

лист бр.92289 на КП бр.3379, за КО Гостивар-1, сопстве-

ност на Република Македонија на 1/2 идеален дел од нед-

вижноста. 

Недвижностите се наоѓаат на ул.18 Ноември бр.60-Гос-

тивар. 

2. На недвижностите од точка 1 на овој заклучок не по-

стои законско или укнижено право на уживање или укни-

жено право на станување(домување), како и полски и куќ-

ни службености.  

3. Вредноста на недвижностите  од точка 1 на овој зак-

лучок е утврдена на износ од  2.107.944,00 денари  направе-

на од страна  на Минитсрството за правда - Биро за судски 

вештачења. 

4. Почетна продажна цена по која недвижностите  од 

точка 1 на овој заклучок  може да се продава е 2.107.944,00 

денари.  

Во цената на предметот не се вклучени дополнителните 

давачки и трошоци. 

5. Право на учество на јавно наддавање по  електронски 

пат имаат сите физички и правни лица, освен осуденото ли-

це од кого е конфискувана недвижноста, вработените лица 

во Агенцијата за управување со одземен имот, како и друго 

лице кое службено учествувало во постапката за продажба. 

6. Објавата трае 15 (петнаест) дена почнувајќи од 

24.09.2014 година  заклучно со 08.10.2014 година, а во кој 

рок од 15 дена од денот на објавување на заклучокот под-

носителите се должни да ја поднесат пополнетата докумен-

тација, пријавата и да уплатат гаранција. За подносителите 

со комплетна документација,  Комисијата во рок од 3 дена 

од денот на доставувањето на пријавата ќе ги извести дека 

имаат право да учествуваат на јавното надавање, подноси-

телите формираат корисничко име и Подносителите ја из-

вестуваат Агенцијата за корисничкото име и шифрата што 

ќе ја користат при учеството во јавното надавање.   

Јавното надавање ќе се оддржи електонски на следната 

интернет страна www.odzemenimot.gov.mk.  
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7. Јавно надавање ќе започне  на ден 15.10.2014 година, 
во 10,00 часот и ќе трае 15 минути, односно до 10,00 часот 
и 15 минути. 

8. Разгледување на објектот ќе се врши на ден  
01.10.2014 година од 11,00 часот до 13,00 часот. 

9.Лицата заинтересирани за купување на недвижноста  
ќе може да учествуваат на електронското јавно наддавање 
доколку  положат гаранција во висина од 10 % од  утврде-
ната вредност на недвижноста од точка 1 на овој заклучок, 
на  буџетска сметка 100000000063095 при НБРМ подсмет-
ка (сметка на буџетски корисник) 040136140969619 ,при-
ходна шифра 722115 програма 20. 

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата 
им се враќа веднаш  по заклучувањето на јавното наддавање. 

10. Јавното надавање нема да се одржи доколку присус-
твува само еден понудувач. 

11. Понудувачите поднесуваат пријава  за учество 
на јавното наддавање во писмена форма. 

12. Во пријавата се наведени кои документи треба 
да се достават како составен дел од пријавата. 

13. Подносителите на пријавата кои доставиле ком-
плетни пријави за учество на јавното надавање соглас-
но заклучокот, на денот на спроведувањето на јавното 
надавање се регистрираат на интернет страницата  на-
ведена во овој заклучок со корисничко име и шифрата 
на учество на јавното надаваењe, со што има право на 
учество на јавното надавање. 

14. Пријавата за јавното надавање, Условите и по-
стапката за учество на електронското јавно наддавање 
и Упатството за лицитирање се подигаат во архивата 
на Агенцијата за управување со одземен имот со се-
диште на ул.Македонија бб Скопје, истите се составен 
дел на овој заклучок. 

15. По завршување на јавното надавање  записни-
кот за спроведеното јавно надавање  се доставува до 
сите учесници на јавното надавање. 

16. Најповолниот понудувач- Купувачот е должен цена-
та да ја положи во рок од 15 дена  по заклучувањето на  јав-
но надавање по електронски пат  во Буџетот на Република 
Македонија на буџетка сметка 100000000063095 при 
НБРМ, подсметка (сметка на буџетски корисник) 
040136140969619, приходна шифра 722115 програма 20, 
намалена за положената гаранција. 

Доколку купувачот не ја положи цената во рокот 
наведен во оваа точка, Агенцијата со заклучок ќе огла-
си дека продажбата е неважечка, по што ќе се определи 
нова продажба, а од положената гаранција ќе се нами-
рат трошоците за новата продажба. 

17. Данокот на промет на недвижности паѓа на то-
вар на купувачот. 

18. По уплатата на цената на недвижноста, Агенци-
јата во рок од три дена донесува заклучок за извршена 
продажба кој претставува правна основа за стекнување 
на правото на сопственост. 

19. По извршената уплата на цената од страна на 
купувачот,  во рок од осум дена Агенцијата донесува 
заклучок за предавање на недвижноста во владение на 
купувачот.  

Овој заклучок се објавува во “Службен весник на 
Република Македонија”, во дневните весници „Вечер„  
и „Коха„  и на интернет страницата на Агенцијата за 
управување со одзмен имот .  

  
 Агенција за управување  

Бр. 09-4112/1 
23 септември 2014 година 

со одземен имот 
Директор, 

Скопје Башким Амети, с.р. 

4373. 

Врз основа на член 37 став 2 од  Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка (“Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13 и 43/14) и Одлука за продажба на одзе-

мен недвижен имот на Владата на Репшублика Маке-

донија, бр.42-5821/3 од 01.08.2014 година („Сл.весник 

на РМ„ бр.119)  Агенцијата за управување со одземен 

имот на 23.9.2014 година донесе   

 

З А К Л У Ч О К 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ СО ЈАВНО 

НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ 

 

Лицитација број 2 

1. Се  врши продажба на  недвижност,  со јавно над-

давање по електронски пат,  на недвижен имот: 

- Стан на ул.Т.Митровачка 8-4/5 во Куманово со 

површина од 68м 2  и подрум со површина од 6м2, се 

наоѓа  на КП 25051 запишан во Имотен лист бр.21612 

за КО Куманово, сопственост на Република Македони-

ја  на 40/100 идеален дел.  

2. На недвижноста од точка 1 на овој заклучок не 

постои законско или укнижено право на уживање или 

укнижено право на станување(домување), како и пол-

ски и куќни службености.  

3. Вредноста на недвижноста од точка 1 на овој зак-

лучок е утврдена на износ од  561.175,00 денари  од 

страна  на Минитсрството за правда - Биро за судски 

вештачења. 

4. Почетна продажна цена по која недвижноста од 

точка 1 на овој заклучок  може да се продадава е 

561.175,00 денари.  

Во цената на предметот не се вклучени дополнител-

ните давачки и трошоци. 

5. Право на учество на јавно наддавање по  елек-

тронски пат имаат сите физички и правни лица, освен 

осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, 

вработените лица во Агенцијата за управување со одзе-

мен имот, како и друго лице кое службено учествувало 

во постапката за продажба. 

6. Објавата трае 15 (петнаест) дена почнувајќи од 

24.09.2014 година  заклучно со 08.10.2014 година, а во 

кој рок од 15 дена од денот на објавување на заклучо-

кот подносителите се должни да ја поднесат пополне-

тата документација, пријавата и да уплатат гаранција. 

За подносителите со комплетна документација,  Коми-

сијата во рок од 3 дена од денот на доставувањето на 

пријавата ќе ги извести дека имаат право да учествува-

ат на јавното надавање, подносителите формираат ко-

рисничко име и Подносителите ја известуваат Агенци-

јата за корисничкото име и шифрата што ќе ја користат 

при учеството во јавното надавање.   

Јавното надавање ќе се оддржи електонски на след-

ната интернет страна www.odzemenimot.gov.mk.  

7. Јавно надавање ќе започне  на ден 15.10.2014 го-

дина, во 11,00 часот и ќе трае 15 минути до 11,00 часот 

и 15 минути. 

8. Разгледување на објектот ќе се врши на ден  

02.10.2014  година од 11,00 часот до 13,00 часот. 
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9. Лицата заинтересирани за купување на недвиж-

носта  ќе може да учествуваат на електронското јавно 

наддавање доколку  положат гаранција во висина од 10 

% од  утврдената вредност на недвижноста од точка 1 

на овој заклучок, на  буџетска сметка 100000000063095 

при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 

040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 

20. 

На понудувачите чија понуда не е прифатена, га-

ранцијата им се враќа веднаш  по заклучувањето на јав-

ното наддавање. 

10. Јавното надавање нема да се одржи доколку 

присуствува само еден понудувач. 

11. Понудувачите поднесуваат пријава  за учество 

на јавното наддавање во писмена форма. 

12. Во пријавата се наведени кои документи треба 

да се достават како составен дел од пријавата. 

13. Подносителите на пријавата кои доставиле ком-

плетни пријави за учество на јавното надавање соглас-

но заклучокот, на денот на спроведувањето на јавното 

надавање се регистрираат на интернет страницата  на-

ведена во овој заклучок со корисничко име и шифрата 

на учество на јавното надаваењe, со што има право на 

учество на јавното надавање. 

14. Пријавата за јавното надавање, Условите и по-

стапката за учество на електронското јавно наддавање 

и Упатството за лицитирање се подигаат во архивата 

на Агенцијата за управување со одземен имот со се-

диште на ул.Македонија бб Скопје, истите се составен 

дел на овој заклучок. 

15. По завршување на јавното надавање  записни-

кот за спроведеното јавно надавање  се доставува до 

сите учесници на јавното надавање. 

16. Најповолниот понудувач- Купувачот е должен 

цената да ја положи во рок од 15 дена  по заклучување-

то на  јавно надавање по електронски пат  во Буџетот 

на Република Македонија на буџетка сметка 

100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на бу-

џетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 

722115 програма 20, намалена за положената га-

ранција. 

Доколку купувачот не ја положи цената во рокот 

наведен во оваа точка, Агенцијата со заклучок ќе огла-

си дека продажбата е неважечка, по што ќе се определи 

нова продажба, а од положената гаранција ќе се нами-

рат трошоците за новата продажба. 

17. Данокот на промет на недвижности паѓа на то-

вар на купувачот. 

18. По уплатата на цената на недвижноста, Агенци-

јата во рок од три дена донесува заклучок за извршена 

продажба кој претставува правна основа за стекнување 

на правото на сопственост. 

19. По извршената уплата на цената од страна на 

купувачот,  во рок од осум дена Агенцијата донесува 

заклучок за предавање на недвижноста во владение на 

купувачот.  

Овој заклучок се објавува во “Службен весник на 

Република Македонија”, во дневните весници  „Вечер„ 

и „ Коха„  и на интернет страницата на Агенцијата за 

управување со одзмен имот . 

 

 Агенција за управување  

Бр. 09-4113/1 

23 септември 2014 година 

со одземен имот 

Директор, 

Скопје Башким Амети, с.р. 

__________ 

4374. 

Врз основа на член 37 став 2 од  Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка (“Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 

104/13, 187/13 и 43/14) и Одлука за продажба на одзе-

мен недвижен имот на Владата на Република Македо-

нија, бр.42-5821/2 од 01.08.2014 година („Сл.весник на 

РМ„ бр.119)  Агенцијата за управување со одземен 

имот на 23.9.2014 година  донесе   
 

З А К Л У Ч О К 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ СО ЈАВНО 

НАДДАВАЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ 

 

Лицитација број 3 

1. Се  врши продажба на  недвижност,  со јавно над-

давање по електронски пат,  на недвижен имот-куќа на 

ул.Родна Ивева бр.95 во Велес со следните делови:  

- помошна просторија со површина од 8м2; стан со 

површина од 76м2; помошна просторија со површина 

од 11м2; стан со површина од 71м2; стан со површина 

од 43м2 и гаража со површина од 20м2, што се  наоѓа 

на КП 3085 запишано во Имотен лист бр.26015 за КО 

Велес, во сопственост на Република Македонија.  

2. На недвижноста од точка 1 на овој заклучок не 

постои законско или укнижено право на уживање или 

укнижено право на станување(домување), како и пол-

ски и куќни службености.  

3. Вредноста на недвижноста од точка 1 на овој зак-

лучок е утврдена на износ од  3.496.147,00 денари    

направена од страна  на Минитсрството за правда - Би-

ро за судски вештачења. 

4. Почетна продажна цена по која недвижноста од 

точка 1 на овој заклучок  може да се продадава е 

3.496.147,00 денари.  

Во цената на предметот не се вклучени дополнител-

ните давачки и трошоци. 

5. Право на учество на јавно наддавање по  елек-

тронски пат имаат сите физички и правни лица, освен 

осуденото лице од кого е конфискувана недвижноста, 

вработените лица во Агенцијата за управување со одзе-

мен имот, како и друго лице кое службено учествувало 

во постапката за продажба. 

6. Објавата трае 15 (петнаест) дена почнувајќи од 

24.09.2014 година  заклучно со 08.10.2014 година, а во 

кој рок од 15 дена од денот на објавување на заклучо-

кот подносителите се должни да ја поднесат пополне-

тата документација, пријавата и да уплатат гаранција. 

За подносителите со комплетна документација,  Коми-

сијата во рок од 3 дена од денот на доставувањето на 

пријавата ќе ги извести дека имаат право да учествува-
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ат на јавното надавање, подносителите формираат ко-

рисничко име и шифра за учество на јавното Подноси-

телите ја известуваат Агенцијата за корисничкото име 

и шифрата што ќе ја користат при учеството во јавното 

надавање.   

Јавното надавање ќе се оддржи електонски на след-

ната интернет страна www.odzemenimot.gov.mk.  

7. Јавно надавање ќе започне  на ден 15.10.2014 го-

дина, во 12,00 часот и ќе трае 15 минути, односно до 

12,00 часот и 15 минути. 

8. Разгледување на објектот ќе се врши на ден  

03.10.2014 година од 11,00 часот до 13,00 часот. 

9.Лицата заинтересирани за купување на недвиж-

носта  ќе може да учествуваат на електронското јавно 

наддавање доколку  положат гаранција во висина од 10 

% од  утврдената вреднос т на недвижноста од точка 1 

на овој заклучок, на  буџетска сметка 100000000063095 

при НБРМ подсметка (сметка на буџетски корисник) 

040136140969619 ,приходна шифра 722115 програма 

20. 

На понудувачите чија понуда не е прифатена, га-

ранцијата им се враќа веднаш  по заклучувањето на јав-

ното наддавање. 

10. Јавното надавање нема да се одржи доколку 

присуствува само еден понудувач. 

11. Понудувачите поднесуваат пријава  за учество 

на јавното наддавање во писмена форма. 

12. Во пријавата се наведени кои документи треба 

да се достават како составен дел од пријавата. 

13. Подносителите на пријавата кои доставиле ком-

плетни пријави за учество на јавното надавање соглас-

но заклучокот, на денот на спроведувањето на јавното 

надавање се регистрираат на интернет страницата  на-

ведена во овој заклучок со корисничко име и шифрата 

на учество на јавното надаваењe, со што има право на 

учество на јавното надавање. 
14. Пријавата за јавното наддавање, Условите и по-

стапката за учество на електронското јавно наддавање 
и Упатството за лицитирање се подигаат во архивата 
на Агенцијата за управување со одземен имот со се-
диште на ул. „Македонија“ бб Скопје, истите се соста-
вен дел на овој заклучок. 

15. По завршување на јавното наддавање записни-
кот за спроведеното јавно наддавање се доставува до 
сите учесници на јавното наддавање. 

16. Најповолниот понудувач- Купувачот е должен 

цената да ја положи во рок од 15 дена  по заклучување-

то на  јавно надавање по електронски пат  во Буџетот 

на Република Македонија на буџетка сметка 

100000000063095 при НБРМ, подсметка (сметка на бу-

џетски корисник) 040136140969619, приходна шифра 

722115 програма 20, намалена за положената га-

ранција. 

Доколку купувачот не ја положи цената во рокот 

наведен во оваа точка, Агенцијата со заклучок ќе огла-

си дека продажбата е неважечка, по што ќе се определи 

нова продажба, а од положената гаранција ќе се нами-

рат трошоците за новата продажба. 

17. Данокот на промет на недвижности паѓа на то-

вар на купувачот. 

18. По уплатата на цената на недвижноста, Агенци-
јата во рок од три дена донесува заклучок за извршена 
продажба кој претставува правна основа за стекнување 
на правото на сопственост. 

19. По извршената уплата на цената од страна на 
купувачот,  во рок од осум дена Агенцијата донесува 
заклучок за предавање на недвижноста во владение на 
купувачот.  

Овој заклучок се објавува во “Службен весник на 
Република Македонија”, во дневните весници  „Вечер“ 
и „Коха“ и на интернет страницата на Агенцијата за 
управување со одзмен имот . 

 
 Агенција за управување  

Бр. 09-4114/1 
23 септември 2014 година 

со одземен имот 
Директор, 

Скопје Башким Амети, с.р. 
__________ 

  

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

4375. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник  на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011,  26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 
43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014), и член 
95 од Правилникот за содржината и начинот на оства-
рување на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување („Службен весник  на Репуб-
лика Македонија“ број 54/2012, 138/2012, 164/2012, 
57/2013, 64/2013, 88/2013, 119/2013, 145/2013, 
172/2013, 34/2014 и 120/2014), Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија на 
седницата одржана на 18 август 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА  ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВА-
РУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛ-

ЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предви-

дени во Правилникот за содржината и начинот на ос-
тварување на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување („Службен весник  на Репуб-
лика Македонија“ број 133/2011, 53/2012, 18/2013, 
18/2013, 91/2013, 138/2013, 186/2013 и 89/2014), во чле-
нот 1 образецот Лабораториски упат- 1  се заменува со 
нов образец кој е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“ а 
ќе се применува од 1 ноември 2014 година.  

 
Бр. 02-14395/5 Управен одбор 

29 август 2014 година Претседател, 
Скопје  Елена Трпковска, с.р. 
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4376. 
Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник  на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 
26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014 и 97/2014,112 и 113/2014), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 18 август 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА  ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА 
ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 
19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 8/2010, 
33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 42/2012, 68/2012, 
90/2012, 106/2012, 138/2012, 159/2012, 164/2012, 18/2013, 54/2013, 119/2013,172/2013 и 10/2014), се вршат следни-
те измени и дополнувања: 

Се утврдуваат нови референтни цени за следните лекови 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се објави по добивање на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-14395/6 Управен одбор 

29 август 2014 година Претседател, 
Скопје  Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
4377. 

Врз основа на член 9 став 1 а) точка 8 и став 1б) 
точка 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за 
здравственото осигурување („Службен весник на 
Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 
187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 
113/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија на седницата одржана на 
18 август 2014 година донесе:  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Листата на лекови кои паѓаат на Товар на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
102/07, 104/07, 151/07, 22/08, 100/2008, 95/2009, 
131/2009, 44/2010, 171/2010, 61/2011, 62/2011, 99/2011, 
158/2011, 42/2012, 63/2012 и 159/2012, 47/2014 и 
98/2014), во натамошен текст Листа на лекови, во 
членот 1 се вршат следните измени и дополнувања: 

- кај АТЦ кодот A05АА02 – „Ursodeoxycholic acid  
–  капсули СРЈ“, во колоната 7 – „Режим на 
пропишување”, кај ознаката „RS – по препорака на 
лекар специјалист од центарот за цистична фиброза, 
интернист и хирург“ се додаваат зборовите „лекар 
специјалист инфектолог и болнички педијатар“; 

- кај АТЦ кодот A05АА02 – „Ursodeoxycholic acid  
–  перорална суспензија СРЈ“, во колоната 7 – „Режим 
на пропишување”, кај ознаката „RS – по препорака на 
лекар специјалист од центарот за цистична фиброза “ 
се додаваат зборовите „ лекар специјалист инфектолог 
и болнички педијатар“.  Зборовите „*Индикација: за 
болни од цистична фиброза“ се заменува со зборовите 
„ Напомена: за терапија на деца до 14 години болни од 
Цистична фиброза и со Алажил синдром“; 

- кај АТЦ кодот А07ЕC02 – „Mesalazin  –  
таблети/супозитории/клизми СРЈ“, во колоната 7 – 
„Режим на пропишување”, се додава ознака „RS“ а во 
делот „ RSS - по препорака на лекар субспецијалист – 
гастроентерохепатолог“ се додаваат зборовите „RS-по 
препорака на болнички педијатар“; 

- кај АТЦ кодот C01BD01 – „Amiodarone  –  таблети 
СРЈ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување”, се 
додава ознака „RS“ a во делот „RSS - по препорака на 
лекар субспецијалист кардиолог“ се додаваат 
зборовите„RS-по препорака на специјалист 
интернист“; 

- кај АТЦ кодот C01DA14 – „Isosorbidе mononitratе  
–  таблети/капсули СРЈ“, во колоната 5 – 
„Фармацевтска дозажна форма”, се додава „ таблета со 
продолжено ослободување“; 

- По АТЦ кодот C07AB02 – „Metoprolol –  таблети 
СРЈ“, се додава следната табела: 

C07AB02 Metoprolol 0,15 g P инјекции СРЈ * 

 
- кај АТЦ кодот G04C – „Лекови за третман на 

бенигна хипертрофија на простата“, во делот 
индикации пред зборовите „- Артериска хипертензија 
во комбинирана терапија; се додава ознаката „ ***“ и 
во колоната 2 „ Генеричко име –INN“, за генеричкото 
име Terazosin се додава ознаката „***“; 

- кај АТЦ кодот H03AA01 – „Levothyroxine  –  
таблети СРЈ“, во колоната 7 – „Режим на 
пропишување”, се додава ознаката „R“ , во делот „RS - 
По препорака на: лекар специјалист интернист,  
специјалист по нуклеарна медицина; RSS - по 
препорака на лекар субспецијалист ендокринолог“ се 
додава „R - при хронична примарна хипoтиреоза со 
следење на ефектот од субституционата терапија преку 
нивото на ТSH најмалку еднаш годишно (0,4-4,5 
µU/ml) “; 

- кај АТЦ кодот J01AC04 – „Amoxicillin  –  
капсули/таблети/суспензија СРЈ“, во делот Индикации 
се додава „- Одонтогени инфекции“; 

- кај АТЦ кодот Ј01CE10 – „Benzathine 
phenoxymethylpenicillin таблети и сируп СРЈ“ во 
колоната 2 „Генеричко име–INN“,се брише ознката 
„**“, и се брише делот „**Индикации: -Лекување на 
стрептококни аеробни и анаеробни инфекции, 
вклучително и одонтогени инфекции,- Профилакса на 
ревматска треска“; 

- кај АТЦ кодот Ј01DB01 – „Cefalexin – 
капсули/суспензија во колоната 2 „Генеричко име –
INN“ се брише ознаката „**“ 

- кај АТЦ кодот Ј01DB-„Прва генерација 
цефалоспорини“ и „Ј01DC- Втора генерација на 
цефалоспорини“ во делот на индикации, зборот 
„уринарен“ се заменува со зборот „генитоуринарен“; 

- кај АТЦ кодот L04AA06 – „Mycophenolic acid  – 
капсули/ таблети СРЈ“, во делот „RS - по препорака на 
лекар специјалист онколог, интернист “ се додаваат 
зборовите „,болнички педијатар“; 

- кај АТЦ кодот L04AD02 – „Tacrolimus  – капсули 
СРЈ“, во делот напомена зборовите „болнички 
педијатар и субспецијалист кардиолог “ се заменуваат 
со зборовите „ болнички педијатар, субспецијалист 
кардиолог, хематолог“; 

- кај АТЦ кодот М05BA04 – „Alendronic acid – 
таблети во колоната 2 „Генеричко име –INN“ се брише 
ознаката „**“; 

- После АТЦ кодот N02BE01 – „Paracetamol –  
таблети/ сируп/супозитории СРЈ“, се додава следната 
табела: 

 
N02BE01  Paracetamol 3 g P инјекции СРЈ * 

 
- кај АТЦ кодот N06AX16 – „Venlafaxine – таблети СРЈ“, 

во колоната 5 – „Фармацевтска дозажна форма”, се додаваат 
зборовите „капсула со продолжено/модифицирано 
ослободување“; 

- кај АТЦ кодот R03AK06 – „Salmeterol, fluticasone  
– прашок за инхалирање СРЈ“, во колоната 7 – „Режим 
на пропишување”, се додава ознаката „RS“, а во делот  
„RSS – по препорака на субспецијалист пулмолог, 
пулмолог педијатар“ се додаваат зборовите „  RS-
интернист и пнеумофтизиолог од центарот за астма и 
ХОББ и RSS- пулмоалерголог“; 

- кај АТЦ кодот R03AK07 – „Budesonide, folmoterol  
– прашок за инхалирање СРЈ“, во колоната 7 – „Режим 
на пропишување”, се додава ознаката „RS“, а во делот  
„RSS – по препорака на  субспецијалист пулмолог, 
пулмолог педијатар “ се додаваат зборовите „RS-
интернист и пнеумофтизиолог од центарот за астма и 
ХОББ и RSS - пулмоалерголог“; 
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- кај АТЦ кодот R03AK07 – „Formoterol, 

beclometasone  – инхалациски раствор под притисок 

СРЈ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување”, се 

додава ознаката „RS“, а во делот  „RSS – по препорака 

на субспецијалист пулмолог (само за пациенти постари 

од 12 години)“ се додаваат зборовите „RS-интернист и 

пнеумофтизиолог од центарот за астма и ХОББ и RSS- 

пулмоалерголог“; 

- кај АТЦ кодот R03BB04 – „Tiotropium bromide  – 

прашок за инхалирање, капсула/раствор за инхалирање 

СРЈ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување”, се 

додава ознаката „RS“, а во делот „RSS – по препорака 

на субспецијалист пулмолог“ се додааваат зборовите „  

RS-интернист и пнеумофтизиолог од центарот за астма 

и ХОББ и RSS- пулмоалерголог“; 

 

- кај АТЦ кодот G03DB01-„Dydrogesterone -таблети 

СРЈ“ во делот „ ***Индикации: Дефицит на лутеална 

фаза и подршка кај АРТ“ се додаваат зборовите „, 

крварење во рана бременост; отсутна, скудна и ретка 

менструација; обилна честа и нередовна менструација; 

друго означено ненормално крварење од утерус и 

вагина (MKB-10: O20.0, O20.8,O20.9,N91.0-N91.5, 

N92.2, N92.3, N92.5, N92.6, N93.8) 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по добивањето на 

согласност од министерот за здравство. 

 

Бр. 02-14395/7 Управен одбор 

29 август 2014 година Претседател, 

Скопје  Елена Трпковска, с.р. 

__________ 

4378. 

Врз основа на член  56  став  1  точка  3  и член  69 

од Законот за здравственото осигурување („Службен 

весник на Р М“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 

11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 

82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 

53/2011,  26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 

44/2014 и 97/2014) Управниот одбор на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија, на седницата 

одржана на 18 јули 2014 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА  

РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАКО ПРОДОЛЖЕНО  

БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат видот на индика-

циите, должината на траењето, начинот и постапката, 

како и oстварување на право на специјализирана ме-

дицинска рехабилитација како продолжено болничко 

лекување во специјализирани здравствени установи и 

природни лекувалишта. 

На осигурените лица со рехабилитацијата се обез-

бедува постапка на физикална терaпија (масажа, кине-

зи терапија, електротерапија, хидротерапија, терапија 

со термоминерална вода, термотерапија, фототерапија, 

примена на ултразвук), оспособување со стручна рабо-

та и со соодветни медицински помагала, со цел  спре-

чување или отстранување на намалена работна или 

функционална способност на осигуреното лице, како и 

обезбедување на  кардиолошки и респираторни рехаби-

литациони постапки. 

 

Поим на специјализирана медицинска  

рехабилитација 

 

Член 2 

На осигурените лица се обезбедува специјализира-

на медицинска рехабилитација заради подобрување 

или враќање на изгубени или оштетени функции на те-

лото, како последица од акутно заболување или пов-

реда, медицински оперативни интервенции, конгени-

тални аномалии, влошување на хронично заболување. 

Со специјализирана медицинска рехабилитацијата 

како продолжено болничко лекување се обезбедува 

спроведување на интензивна програма на рехабилита-

ција за која е неопходно мултидисциплинарно тимско 

работење во рамките на медицинскиот третман, заради 

отстранување на функционалните пречки и подобрува-

ње на здравствената состојба.  

 

Член 3 

На осигурените лица се обезбедува специјализира-

на медицинска рехабилитација како продолжено бол-

ничко лекување, кога функционалните пречки не може 

да се ублажат или отстранат со подеднаква ефикасност   

во амбулантско-поликлинички услови, како и за време 

на болничко лекување на основната болест. 

 

Индикациони подрачја 

 

Член 4 

Специјализирана медицинска рехабилитација како 

продолжено болничко лекување се обезбедува на забо-

лени или повредени осигурени лица во случај на по-

стоење на болест, повреда, како и состојби утврдени со 

овој правилник, со следните индикации: 

-невролошки заболувања 

-заболувања на срцето и крвните садови  

-ревматски заболувања 

-респираторни заболувања 

-повреди и заболувања на локомоторниот систем 

-онколошки заболувања кај деца до 18 години 

- болести на крвта и крвотворните органи (хемофи-

лија). 

Видот на болестите, состојбите и повредите се ут-

врдуваат со Листа на индикации за остварување на 

право на специјализирана медицинска рехабилитација  

која е составен дел на овој правилник (во понатамошен 

текст Листа). 
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Листа на индикации 

 

Член 5 

Листата на индикации за остварување на право на 

специјализирана медицинска рехабилитација ги сод-

ржи следните елементи: 

- дијагноза на болест или повреда 

-шифра на болест или повреда по МКБ -10 АМ кла-

сификација 

- предлог од соодветен специјалист/субспецијалист  

- потребна медицинска документација за претходно 

спроведени дијагностички и терапевтски процедури 

(специјалистички извештај, отпусно писмо,  конзили-

јарно мислење) 

- должина на траење на специјализирана медицин-

ска рехабилитација како продолжено болничко леку-

вање. 

 

Контраиндикации за  специјализирана медицинска 

рехабилитација како продолжено болничко  

лекување 
 

Член 6 

Специјализирана медицинска рехабилитација како 

продолжено болничко лекување не може да оствари 

осигурено лице  кај кое  е присутно некое од заболува-

њата или состојбите кои претставуваат контраиндика-

ција за користење на специјализираната медицинска 

рехабилитација, и тоа: 

- акутна психоза, асоцијално однесување или скло-

ност кон самоубиство 

- акутна инфективна  болест и фебрилна состојба  

- декомпензација на витални органи 

- малигни болести во стадиум на егзарцербација и 

декомпензација      

- терминална фаза на болеста  

- патолошка бременост 

- сенилна деменција и тежок облик на генерализи-

рана артериосклероза  

- нестабилна ангина пекторис 

- неконтролирани аритмии на срцето 

- флеботромбоза на длабоки вени на нозе 

- имобилизација кај која не може да се спроведе ре-

хабилитационо лекување. 

 

Начин на остварување на право на специјализира-

на медицинска рехабилитација како продолжено 

болничко лекување 

 

Член 7 

Осигуреното лице  може да оствари право на специ-

јализирана медицинска рехабилитација како продолже-

но болничко лекување, кога по болничкото лекување и 

понатаму постојат функционални пречки за чие отстра-

нување е неопходно да се продолжи со лекувањето и 

рехабилитација во здравствени установи специјализи-

рани за вршење на специјализирана медицинска реха-

билитација и природни лекувалишта, и тоа во следните 

случаи:  

1. по завршување на болничко лекување на акутно 

заболување, состојба и повреда  

2. по  завршување на болничко лекување на влоше-

но хронично заболување 

3. по контролен специјалистички/субспецијалис-

тички преглед за: церебрална парализа, мултипла скле-

роза кај средно тешки и тешки испади на локомоторен 

систем,  плегии   (хемиплегија, параплегија и тетрапле-

гија), тешки парези, ревматоиден артрит,  онколошки 

заболувања кај деца до  18 години  и болести на крвта и 

крвотворните органи (хемофилија). 

Правото  на специјализирана медицинска рехабили-

тација од став 1 точка 1 и 2  на овој член, се остварува 

врз основа на барање од осигуреното лице кое се под-

несува  во рок од 1 месец по завршеното болничко ле-

кување. 

 Во случај кога е потребен контролен специјалис-

тички/субспецијалистички преглед, правото на специ-

јализирана медицинска рехабилитација може да се ос-

твари најмногу 3 месеци по завршеното болничко ле-

кување.  

Право на специјализирана медицинска рехабилита-

ција од став 1 точка 1 и 2  на овој член  осигуреното 

лице  може да оствари и по истекот на 3 месеци но не 

подолго од 6 месеци од завршеното болничко леку-

вање. Рехабилитацијата може да се одложи само во 

случај на  настаната компликација на основната болест 

или ново настаната болест, односно состојба, потврде-

ни со медицинска документација. 

По состојба на прележан инфаркт на срцето, хи-

руршка интервенција на срцето и хируршки зафати на 

градниот кош со респираторна регија, правото на спе-

цијализирана медицинска рехабилитација од став 1 

точка 1  на овој член се остварува само во рок од 3 ме-

сеци. 

Правото  на специјализирана медицинска рехабили-

тација од став 1 точка 3  на овој член, се остварува врз 

основа на барање од осигуреното лице кое се поднесу-

ва во рок од 1 месец по извршен специјалис-

тички/субспецијалистички преглед. 

Правото на специјализирана физикална медицинска 

рехабилитација осигуреното лице не може да оствари 

по завршена медицинска рехабилитација како болнич-

ко лекување во  болници и  во специјализирани заводи 

за рехабилитација.  

Правото на специјализирана медицинска рехабили-

тација во случаите кога осигуреното лице со решение 

на Фондот било на лекување во странска болница или 

во приватна здравствена установа во РМ со склучен 

рамковен договор за услуги кои не се вршат во јавните 

здравствени установи, се остварува со конзилијарно 

мислење издадено од соодветната јавна здравствена ус-

танова која го упатила на лекување во странство, од-

носно во која продолжува лекувањето.  
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Постапка за остварување на право на специјализи-

рана медицинска рехабилитација како продолжено 

болничко лекување 

 

Член 8 

Правото на специјализирана медицинска рехабили-

тација со решение од Фондот се остварува врз основа 

на: 

- отпусно писмо за завршено  болничко лекување,  

- конзилијарно мислење на пропишан образец со 

шифра на дијагноза по МКБ-10 или МКБ-10 АМ и ла-

тински назив на дијагнозата согласно Листата на инди-

кации, издадено од  ЈЗУ / ПЗУ од болничка здравствена 

заштита со склучен  договор со Фондот, а каде осигу-

реното лице било на болничко лекување и 

- мислење на Лекарска комисија на Фондот.   

Во решението за остварување на право на специја-

лизирана медицинска рехабилитација се наведува ши-

фра на дијагноза по МКБ-10 или МКБ-10 АМ, латин-

ски назив на дијагнозата согласно Листата на индика-

ции и број на денови за кои е одобрена специјализира-

на медицинска рехабилитација. 

Во случај кога по завршено болничко лекување е 

потребен контролен специјалистички/субспецијалис-

тички преглед, правото на специјализирана медицин-

ска рехабилитација, се остварува  со отпусно писмо, 

конзилијарно мислење,  специјалистички  извештај од 

последниот контролен преглед и мислење на лекарска 

комисија на Фондот. Конзилијарното мислење за пот-

ребата од специјализирана медицинска рехабилитација 

се издава при последниот контролен преглед. 

Во  случај на церебрална парализа,  мултипла скле-

роза кај средно тешки и тешки испади на локомоторен 

систем,  плегии (хемиплегија, параплегија и тетрапле-

гија),  тешки парези, ревматоиден артрит, како  и онко-

лошки заболувања кај деца до  18 години  и болести на 

крвта и крвотворните органи (хемофилија), правото на 

специјализирана медицинска рехабилитација се оства-

рува согласно Листата, со решение од Фондот, врз ос-

нова на отпусно писмо за завршено болничко лекување 

или специјалистички извештај, конзилијарно мислење 

од соодветната болничка установа во која се наоѓале на 

болничко, односно амбулантско лекување и врз основа 

на мислење на Лекарска комисија на Фондот.  Конзи-

лијарното  мислење за потреба од специјализирана ме-

дицинска рехабилитација за случаите со церебрална 

парализа важи една година од денот на издавањето. 

По исклучок, за потребата од продолжување на ле-

кувањето како продолжено болничко лекување во кон-

тинуитет во иста или  друга здравствена установа за 

специјализирана медицинска рехабилитација, веднаш 

по завршување на болничкото лекување за кое се уште 

не е изготвено отпусно писмо, како и при незавршено 

болничко лекување, осигуреното лице правото го ос-

тварува со  решение  донесено врз основа на Образец - 

Потврда  за болничко лекување (образец ПБЛ пропи-

шан од Фондот како составен дел на правилникот), кој  

го заменува  отпусното писмо. 

Член 9 

Конзилијарното мислење издадено од болничка 

здравствена установа која има склучен договор со Фон-

дот, го потпишуваат 3 лекари специјалисти/субспеција-

листи  и директорот на здравствената установа.  Здрaв-

ствената установа конзилијарното мислење го издава 

на Образец – КММР пропишан  од Фондот кој е соста-

вен дел на правилникот. 

Доколку лекарскиот конзилиум кој ја  предлага спе-

цијализираната медицинска рехабилитација како про-

должено болничко лекување оцени дека на  дете до три 

годишна возраст му е потребен придружник, ова право 

се остварува под услови и на начин утврдени согласно 

Правилникот за содржината начинот на остварување 

на правата и обврските од задолжителното здравстве-

ното осигурување.  
 

Лекарска комисија 

 

Член 10 

Мислење за оправданоста на упатување на осигуре-

ното лице на специјализирана медицинска рехабилита-

ција како продолжено болничко лекување и должината 

на траењето на истата, дава лекарската комисија на 

Фондот за здравствено осигурување. 

Лекарската комисија дава мислење за потребата од 

специјализирана медицинска рехабилитација како про-

должено болничко лекување врз основа на увид во 

приложената медицинска документација, а по потреба 

и непосреден преглед на осигуреното лице. 

Врз основа на предлог на конзилиумот на лекари од 

соодветната  болничка здравствена установа, лекарска-

та комисија дава мислење дека постојат медицински 

индикации осигуреното лице да се упати на соодветна 

специјализирана медицинска рехабилитација, како и 

мислење за должината на траењето на рехабилитација-

та и потребата од придружник (за дете до 3 годишна 

возраст на товар на Фондот). 

 

Член 11 

Против оценката  на првостепената лекарска коми-

сија, осигуреното лице може да изјави приговор до вто-

ростепената лекарска комисија во рок од 3 дена од де-

нот на приемот на мислењето. Ако осигуреното лице 

не е задоволно од мислењето на второстепената лекар-

ска комисија, може да побара од Фондот во управна 

постапка да издаде решение. 

 

Траење на специјализирана медицинска 

рехабилитација 

 

Член 12 

Специјализирана медицинска рехабилитација може 

да трае најмногу 21 ден. Специјализираната медицин-

ската рехабилитација треба да започне најдоцна 2 месе-

ци од добивањето на решението. 

Осигуреното лице за случаите од став 1 на овој 

член, може да оствари право на специјализирана ме-

дицинска рехабилитација за исто заболување односно 
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повреда само еднаш во период од една година  сметано 

од денот на утврдувањето на правото. Доколку во пе-

риод од една година кај осигуреното лице настане пов-

торна  повреда со иста шифра на дијагноза по МКБ 10 

АМ, може повторно да го  оствари правото на специја-

лизирана медицинска рехабилитација во  текот на иста-

та година.   

По исклучок од став 1  од овој член специјализира-

ната медицинска рехабилитација во случај на цереб-

рална парализа за децата до тригодишна возраст, може 

да трае до 30 дена и тоа до четири пати во текот на го-

дината, а за деца над тригодишна до четиринаесетго-

дишна возраст  може да трае до 30 дена два пати во те-

кот на годината. Во текот на годината специјализира-

ната медицинска рехабилитација за осигурените лица 

со церебрална парализа, може да се оствари по истекот 

на најмалку 30 дена од последната завршена специјали-

зираната медицинска рехабилитација. 

 

Спроведување на медицинска рехабилитација 

 

Член 13 

Специјализирана медицинска рехабилитација како 

продолжено болничко лекување се спроведува во текот 

на целата година, во здравствени установи специјали-

зирани за вршење на медицинска рехабилитација и 

природни лекувалишта. 

Специјализираната рехабилитација се спроведува 

континуирано, како и за време на викенди и празници, 

односно за целиот период на траење на одобрената ре-

хабилитација. 

Лекувањето на осигуреното лице ги опфаќа следни-

те медицински индицирани процедури и постапки: 

- сите облици на кинези терапија на суво и во вода 

(активни и пасивни вежби, индивидуални и групни 

вежби) 

- сите други видови на физикална терапија (елек-

тротерапија, хидротерапија, термотерапија, фототера-

пија, ултразвучна терапија) 

- примена на природни лековити фактори (термо-

минерална вода, воздушна бања) 

- кардиолошки рехабилитациони постапки 

- респираторни рехабилитациони постапки. 

Лекувањето на осигуреното лице  опфаќа и оспосо-

бување со стручна работа и примена на помагала, со 

цел за спречување на настанување или отстранување 

на намалена работна или функционална способност на 

осигуреното лице.  

 

Член 14 

Специјализирана медицинска рехабилитација како 

продолжено болничко лекување  според  медицинските 

индикации кај осигуреното лице, се спроведува во со-

одветна здравствена установа/природно лекувалиште 

со кои Фондот има склучено договор за пружање на 

овој вид на здравствени услуги.  

Како стандардни услови за сместување на осигуре-

ните лица се смета сместување во соба со два или пове-

ќе болнички кревети со обезбедена бања со тоалет. 

Како болнички услови од повисок стандард од 

стандардот утврден во став 2 на овој член, се смета 

сместување во едно креветна  соба со обезбедена бања 

со тоалет, телевизор, телефон, посебна нега и други 

над стандардни потреби по барање на осигуреното 

лице.  

Во случај на сместување во соба со повисок стан-

дард наведена во став 3 на овој член, на осигуреното 

лице ја надоместува разликата помеѓу цената на стан-

дардниот и повисокиот стандард на сместување. 

На осигуреното лице се обезбедува исхрана од три 

оброци дневно која ги задоволува дневните потреби на 

организмот. Во зависност од медицинските индикации, 

по исклучок на осигуреното лице му се обезбедува со-

одветна  диетална исхрана. 
 

Член 15 

Во случај кога осигуреното лице ја прекине започ-

натата специјализирана медицинска рехабилитација 

поради акутно заболување или други  медицински ин-

дикации според мислење на  лекар од установата каде 

се спроведува рехабилитацијата, истата може да се 

продолжи во  установата каде е започната рехабилита-

цијата, ако прекинот трае до 15 дена и тоа  за онолку 

денови колку што преостанале од одобрениот период 

за специјализирана медицинска рехабилитација. Пре-

кинатата специјализирана медицинска рехабилитација 

се продолжува  со истото решение со кое е одобрена од 

Фондот, а како прилог се доставува отпусното писмо 

или специјалистички извештај од здравствена установа 

каде е извршено лекувањето. 

Специјализираната медицинска рехабилитација ко-

ја осигуреното лице ја прекинало од лични причини, не 

може да се продолжи. 

 

Преодни и завршни одредби 

 

Член 16 

Осигурените лица кои пред 1.10.2014 година, ја за-

почнале постапката со добиено мислење за остварува-

ње на право на  специјализирана медицинска рехабили-

тација од лекарската комисија на Фондот, правото го 

остваруваат согласно член 79 и 80 од Правилникот за 

содржината и начинот на остварување на правата од за-

должителното здравствено осигурување („Службен 

весник на РМ“ бр. 54/2012). 

 

Член 17 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“, 

ќе се објави по добивање на согласност од Министерот 

за здравство, а  ќе се применува од 1.10.2014 година. 

 

Бр. 02–12384/1 Управен одбор 

24 јули 2014 година Претседател, 

Скопје Елена Трпковска, с.р. 
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4379. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 6/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 19/2011, 53/2011 26/2012 16/2013, 91/2013, 
187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 
113/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија на седницата одржана на 
18 август 2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКИТЕ 
ИСПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОН-
СУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО 

УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на плаќање на лабора-

ториските испитувања во специјалистичко консулта-
тивната здравствена заштита по упат на избран лекар 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
10/2002, 17/2002, 137/2006, 41/2007, 62/2007, 86/2007, 
37/2008, 147/2009, 158/2009, 2/2010, 147/2010, 
171/2010, 95/2011, 158/2011, 104/2012 и 34/2014), во 
членот 2 став 1 во поднасловот III „Основни биохемис-
ки испитувања“ по точката 8 се додава нова точка 9 ко-
ја гласи: 

„9. хормонски статус – ТСХ (тиреостимулирачки 
хормон).“ 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во Службен весник на Република Македонија,  
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство, а ќе се применува од 1 ноември 2014 
година.  

 
Бр. 02-14395/2 Управен одбор 

29 август 2014 година Претседател, 
Скопје  Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
4380. 

Врз основа на член 29 и 56 став 1 точка 3 од Зако-
нот за здравственото осигурување („Службен весник  
на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010, 53/2011,  26/2012, 16/2013, 91/2013, 
187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 
113/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
18 август 2014 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВА-
ЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

 
Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на оства-
рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 54/2012, 138/2012, 164/2012, 
57/2013, 64/2013, 88/2013, 119/2013, 145/2013, 
172/2013, 34/2014 и 120/2014),  во членот 55  се додава 
нов став 4 кој гласи: 

„Избраниот лекар од дејноста општа медицина, об-
разецот на упатот од став 2 на овој член може да го ко-
ристи само за утврдување на вредностите на биохемис-
ката лабораториска  здравствена услуга  ТСХ (тиреос-
тимулирачки хормон).“ 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“,  ќе се објави по добивањето на согласност од ми-
нистерот за здравство, а ќе се применува од 1 ноември 
2014 година. 

 
Бр. 02-14395/3 Управен одбор 

29 август 2014 година Претседател, 
Скопје  Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА 
АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА 

4381. 
Врз основа на членот 132 ст.2 и чл 144 од Законот 

за авторското право и сродните права на Република 
Македонија (Сл.весник на РМ бр. 115/10, 140/10, 51/11 
и 147/13), како и членовите 13, 24 и 48 од Статутот на 
Здружението за заштита на авторски музички права (во 
понатамошен текст ЗАМП) , Собранието на  ЗАМП, на 
седницата одржана на ден 23.09.2014  година го донесе 
следниов 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА АВТОРСКИТЕ 
НАДОМЕСТОЦИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Правилникот за распределба на авторските надо-

местоци (во натамошниот текст: Правилник), ги ут-
врдува основните начела за распределба на авторските 
надоместоци на носителите на авторски музички права 
(во понатамошен текст: носители на права) кои ЗАМП 
колективно ги управува во согласност со закон и ста-
тут, односно со договорот за основање, како и врз ос-
нова на Решението за давање  дозвола согласно Зако-
нот за авторското право и сродните права  на Републи-
ка Македонија (во понатамошен текст: ЗАПСП). 

 
Член 2 

ЗАМП е организација за колективно управување на 
авторските музички права на носителите на права која 
согласно со Решение за давање  дозвола на Министер-
ството за култура на Владата на Република Македонија 
бр.54-54-5454/1 од 03.04.2011 година објавено во 
Службен Весник на РМ бр. 65/11 од 10.05.2011 година, 
ги управува следните права: 

1. Умножување и изнајмување несценски музички 
дела на фонограми и видеограми; 

2. Јавно соопштување несценски музички дела ( јав-
но изведување; јавно пренесување; радиодифузно еми-
тување; реемитување и ставање на располагање на јав-
носта); 

3. Кабелско реемитување на музички несценски 
дела; 

4. Надомест од правото на следство на оригинал 
(ракопис) на музички  дела;              

ЗАМП во случаите на единствените надоместоци 
согласно ЗАПСП а предвидени во Статутот,  колектив-
ното управување на правата може да го врши по овлас-
тување на други организации на носители на права 
преку склучување посебен договор или може со дого-
вор да овласти друга соодветна организација да го 
врши колективното управување на тие права.     

ЗАМП може да врши административно технички 
работи за права кои се надвор од правата за кои има 
дозвола, а се во надлежност на други здруженија сог-
ласно договор.   
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Член 3 
Правата од член 2 на овој Правилник, ЗАМП ги уп-

равува врз основа на Законот за авторското право и 
сродните права, Статутот на ЗАМП, овој Правилник и 
други акти и одлуки донесени врз основа на Статутот. 
Во согласност со соодветните законски прописи, 
ЗАМП го обезбедува колективното управување со мо-
ралните и материјални права на носителите на   права. 

 
Член 4 

ЗАМП колективно ги управува авторските музички 
права на  носителите на  права кои со пријавување на 
своите дела или врз основа на договор за тоа му даваат 
овластување на ЗАМП. 

Колективно управување ЗАМП остварува и без до-
говор со носителите на правата, врз основа на одредби-
те од член 130 од Законот за авторското право и срод-
ните права. 

Странските автори и членовите на странските орга-
низации, уживаат еднаква заштита како и домашните 
автори, доколку така е определено со меѓународен до-
говор, со Законот за авторското право и сродните права 
на Република Македонија, ако постои фактички рецип-
роцитет и согласно Статутот на ЗАМП. 

 
Член 5 

Авторските права на носителите на права ЗАМП ги 
управува под еднакви услови. 

Одредбите на овој Правилник се задолжителни за 
сите носители на права чии права ЗАМП ги управува 
согласно ЗАПСП, Статутот, како и врз основа на дого-
вор со авторот.   

Носителот на право може да изземе (забрани) ко-
лективно управување на свое право од страна на Здру-
жението за кое има дозвола за колективно управување, 
освен во случаи кога од истото не може да се откаже, 
согласно ЗАПСП. 

Изземањето (забраната) од колективно управување, 
носителот на правото го врши со поднесување писмена 
изјава заверена кај нотар, на  образец утврден и доне-
сен од страна на Собранието. Изземањето, влегува во 
сила од наредната претсметковна година. 
 

Член 6 
ЗАМП може колективно да ги управува авторските 

права и на други втори согласно ЗАПСП, врз основа на 
билатерални меѓународни договори за меѓусебно заста-
пување на база на реципроцитет, кои ЗАМП ги склучу-
ва со странски организации членки на Меѓународната 
Конфедерација на друштва на автори и композитори 
(ЦИСАЦ). 

 
Член 7 

Колективно управување на авторските права на ма-
кедонските носители на права во странство, ЗАМП ги 
остварува врз основа на посебни договори што ќе ги 
склучи со соодветни организации на носители на 
права. 

Договорите ЗАМП ги склучува во согласност со за-
конските прописи и меѓународни договори. 

 
Член 8 

ЗАМП колективно ги управува, на територијата на 
Р.Македонија, и правото од умножување и изнајмува-
ње несценски музички дела на фонограми и видеог-
рами, јавно соопштување несценски музички дела ( јав-
но изведување; јавно пренесување; радиодифузно еми-
тување; реемитување и ставање на располагање на јав-
носта), кабелско реемитување на музички несценски 
дела на странските носители на права, согласно 
ЗАПСП, а врз основа на меѓународни конвенции и дру-
ги договори склучени помеѓу Р.Македонија и другите 

земји, како и врз основа на реципрочни договори склу-
чени помеѓу ЗАМП и соодветните странски организа-
ции на носители на права. 

 
Член 9 

ЗАМП може да врши административно технички 
работи за права кои се надвор од правата за кои има 
дозвола, а се во надлежност на други здруженија сог-
ласно договор. 

 
Член 10 

 ЗАМП колективно ги управува само објавените 
несценски музички дела. 

 
Член 11 

Во колективното управување на авторските музич-
ки права, ЗАМП  ги извршува следниве работи: 

1. Неисклучиво пренесува право за користење ав-
торски дела со договор или на друг пишан начин; 

2. Ги прибира утврдените надоместоци од корисни-
ците и врши нивна распределба на носителите на пра-
вата во согласност со закон и општите акти; 

3. Врши пресметка, рапределба и исплата на автор-
ски надоместоци примени од странските организации, 
за користење дела од домашни автори во странство; 

4. Склучува договори за умножување несценски 
музички дела на фонограми и видеограми, како и за 
други видови користења на музички несценски дела и 
го контролира извршувањето на тие договори; 

5. Од корисниците на музички дела собира програ-
ми и податоци за изведените и снимените дела и води  
евиденција за тоа; 

6. Врши контрола за користењето на авторските 
дела; 

7. Ги врши правните работи и односите  на носите-
лите на правата со корисниците и води постапки пред 
судовите и другите органи заради заштита на авторско-
то право и слично; 

8. Презема и други мерки предвидени со законот и 
со други прописи заради заштита  и остварување на ко-
лективното управување на авторските  музички права. 

 
Член 12 

ЗАМП може да поведе и да води спорови пред су-
довите и другите органи заради остварување на автор-
ските права, во свое име и за сметка на авторот, само 
со посебно полномошно од авторот чие право е пред-
мет на спорот. 

За застапување пред судовите и другите органи, за-
ради колективното управување на авторските музички 
права и правата, на ЗАМП не му е потребно посебно 
полномошно од авторот. 

Во случај на спор меѓу членови на ЗАМП, ЗАМП 
нема да поведе постапка во име на еден од нив. 

                                                        
Член 13 

Репертоарот на ЗАМП го сочинуваат објавени му-
зичко несценски дела како што се: 

а) ораториуми, кантати, дела на симфониската, ка-
мерната, солистичката, хорската, забавната, детската, 
народната, џез музиката и сл.; 

б) извадоци од музички сценски дела (опери, ба-
лети, оперети и сл.) без оглед на нивното траење под 
услов тие извадоци да не претставуваат драмска це-
лина; 

в) музика од музичко-кореографски дела 
(концертни и радио изведувања) без оглед на траењето; 

г) музички дела користени во драмски дела, било да 
се користени како музичка придружба или како музич-
ка илустрација или да се вклопени во самиот драмски 
текст;  
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д) музика користена во ТВ серии, ТВ филмови и ки-
нематографски филмови што се емитуваат преку теле-
визија; 

ѓ) несценски музички дела кои драмско-сценски 
или кореографски се прикажуваат на сцена или телеви-
зија; 

е) музика за музичко-литературни емисии или при-
редби (музички приказни, рецитали, хумористични и 
слични емисии, приредби и слично) ;                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ж) музички дела употребени за шпици, звучни за-
писи, интермеца со звучна илустрација; 

з) обработка на народни творби. 
 
II. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член  14 
Документацијата на ЗАМП ја сочинува: 
- документација на дела; 
- документација на автори, носители на права; 
- документација на странски дела, автори, носители 

на  права. 
 

a) Документација на дела 
 

Член 15 
Секој автор или носител на авторски права должен 

е своите дела (односно дела за кои стекнал право) да ги 
пријави во ЗАМП на пропишан образец - пријава на 
дело, со наведување на сите податоци кои влијаат на 
правилната заштита на авторските права и распредел-
бата на авторските надоместоци. 

За точноста на податоците одговара поднесителот 
на пријавата. Пријавата која ќе ја поднесе еден од но-
сителите на авторски права се прифаќа за точна се до-
дека поинаку не се докаже. Подносителот на пријавата 
е одговорен спрема ЗАМП и спрема другите носители 
на авторско право за штетата која би произлегла од не-
точни и непотполни податоци.  

Со пријавата на дело авторот го овластува ЗАМП 
да ги штити неговите авторски права на јавна изведба 
во земјата и во странство, под исти услови како и носи-
телите на авторски права кои потпишале договор со 
ЗАМП, со што го овластуваат да ги штити нивните 
права. 

Пријавите на дела доставени до ЗАМП до 31 декем-
ври влегуваат во пресметката за тековната година. 

Ако делото не е пријавено, ЗАМП ја остварува заш-
титата врз основа на податоците со кои располага. 

 
Член  16 

За домашните дела издадени во странство или соз-
дадени во соработка со странски автори, ќе бидат при-
фатени за точни оние податоците што ќе ги прифати 
странската организација, доколку домашниот носител 
на авторско право не ја оспори таквата пријава со веро-
достојна документација или на некој друг начин. 

 
Член  17 

Примената на документацијата која служи за изме-
нување и дополнување на податоците на веќе пријаве-
ните дела се земаат предвид до 31 декември  во теков-
ната година. 

Податоците за изменување и дополнување кои ќе 
стигнат по тој рок ќе се применат во следната пресмет-
ка на авторскиот надоместок. 

 
Член  18 

Авторот, покрај своето граѓанско име  може да ко-
ристи и псевдоним. 

Недозволено е да се користи псевдоним на веќе по-
стоечко граѓанско име или псевдоним на некој автор, 
односно носител на права. Според тоа, пред употреба 

на псевдоним потребно е од ЗАМП да се побара ин-
формација дали веќе постои такво граѓанско име, од-
носно псевдоним на некој домашен или странски ав-
тор, односно носител на право. 

 
Член  19 

Доколку граѓанските имиња на авторите се иден-
тични, потребно е да се направи разлика помеѓу ими-
њата со цел авторскиот надоместок правилно да се рас-
пореди. 

 
Член  20 

Доколу ЗАМП има сознание дека е дојдено до спор-
на ситуација помеѓу коавторите за одредено дело, ќе ја 
блокира исплата на авторскиот надоместок во целина 
или само за спорниот дел, се до решавање на спорот, а 
врз основа на доставен меѓусебен договор или судска 
одлука. 

 
б) Документација на автори, носители на права 
 

Член  21 
Носителите на права се должни да го пријават ав-

торското дело. 
 Носителот на права е должен да под полна матери-

јална и кривична одговорност на пропишан образец ги 
наведе неговите точни, лични податоци, како и за секо-
ја промена по писмен пат благовремено го извести 
ЗАМП. 

 Доколку носителот на права по писмен пат не го 
извести  ЗАМП за промена на лични податоци, како и 
за секоја друга промена, ќе се смета за уредно доставе-
на секоја писмена пратка од страна на ЗАМП  до носи-
телот на права, согласно неговите последни  доставени 
податоци содржани на пропишаниот образец.        

 
Член  22 

Носителите на права се должни да достават до 
ЗАМП еден примерок од секој издавачки договор, кој 
го склучиле со домашен или странски издавач, како и 
еден примерок од секој договор кој ќе го склучи со 
произведувачот на комерцијален филм, ТВ-филм или 
ТВ-серија заради користење музика во филм, односно 
серија, како и сите други видови договори за нарачка 
или користење музички дела. 

Доколку носителот на права не постапи согласно 
став 1 од овој член, во тој случај ЗАМП ќе ја земе во 
предвид документацијата со која располага. 

 
Член  23 

Наследникот на авторските права е должен на про-
пишан образец да ги наведе точните лични податоци, 
да достави до ЗАМП копија на правосилно оставинско 
решение, во кој предмет е наведен како наследник на 
авторско право, а оригиналот на правосилното ос-
тавинско решение го приложи на увид. 

Наследникот на авторските права со ЗАМП склучу-
ва Договор за колективно управување. 

 
в) Документација на странски дела, ав-

тори, носители на права 
 

Член  24 
Согласно со правилата на Меѓународната Конфеде-

рација на друштва на автори и композитори (ЦИСАЦ) 
и правилата на Меѓународното Биро на друштва за 
заштита на правата на снимање и механичка репродук-
ција (БИЕМ), а врз основа на билатералните меѓуна-
родни договори за меѓусебно застапување на база на 
реципроцитет, кои ЗАМП ги склучува со странски ор-
ганизации, документацијата на ЗАМП ја сочинува и 
странската документација. 
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Странската документција од претходниот став е: 
Меѓународната база на автори и носители на авторски 
права ИПИ (Интерестед Партиес Информатион), Меѓу-
народна база на дела ЊИД (Мусицал Њоркс Информа-
тион Датабасе), ЊЊЛ(Њорлд Њоркс Лист) и ЦИС-Нет, 
меѓународна база на дела, модификациони картици и 
дописи и друга документација добиена од странските 
организации.  

 
Член 25 

Авторскиот надоместок за делата од странскиот ре-
пертоар се пресметува согласно одредбите на овој Пра-
вилник, договорите за меѓусебно застапување склучени 
со странски соодветни организации на носители на 
права, како и врз основа на документацијата што тие 
организации ја доставуваат за делата на своите чле-
нови. 

 
Член 26 

Распределба на надоместокот помеѓу носителите на 
права на едно дело - членови на едно или повеќе стран-
ски организации, се врши врз основа на учествата наз-
начени на интернационалната картичка доставена за 
тоа дело. 

Ако интернационалната картичка не содржи пода-
тоци за учествата на носителите на права - членови на 
различни авторски организации, надоместокот за тоа 
дело се распределува врз основа на правилата на ЗАП. 

 
Член 27 

Ако податоците кои ќе ги достават повеќе странски 
организации за исто дело се различни, авторскиот на-
доместок за тоа дело не се исплаќа се до разрешување-
то на спорот на заинтересираните организации. 

 
Член  28 

Ако не постојат податоци за изведеното дело, а врз 
основа на податоците од програмите и другата доку-
ментација е утврдено кој е композитор на тоа дело,то-
гаш целиот авторски надоместок му се исплатува на 
друштвото на кое му припаѓа композиторот. 

 
Член 29 

Ако во програмата не е наведено полното име на 
авторот на изведеното дело, а врз основа на другите 
податоци  може да се претпостави дека авторот е заш-
титен, тогаш таквото дело се внесува во посебен спи-
сок-циркулар кој се доставува до странските организа-
ции заради собирање на потребната документација. 

Согласно правилата на меѓународните организации 
БИЕМ/ЦИСАЦ, во циркуларот не се внесуваат делата 
чиј вкупен авторски надоместок не го преминува де-
нарскиот износ на 10 американски долари за еден 
пресметковен  период. 

Странската документација не може да се дополни 
доколку не се добие валиден одговор на циркуларот, 
пропратен со соодветна документација во рок од три 
години. По истекот на трите години, авторските надо-
местоци за делата се распределуваат во вонредни при-
ходи и на тој начин се вклучуваат во системот на рас-
пределба. 

 
III. ПРИЈАВА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ДЕЛА 
 

Член  30 
Музичко дело (оригинално или обработка) се кате-

горизира и определува согласно на ефективното трае-
ње на делото. 

Авторот на делото е должен при пријавувањето да 
го назначи неговото траење. 

Член 31 
Пријавата на дело содржи податоци за ЗАМП, лич-

ни податоци за поднесителот на пријавата и особено: 
1. Наслов на делото и ставовите (година на создава-

њето); 
2. Автор на музика (име и презиме); 
3. Автор на текстот, преведувач, кореографијата 

(име и презиме); 
4. Автор на аранжманот - обработката (име и пре-

зиме); 
5. Издавач (година кога делото е издадено); 
6. Траење (на целото дело и ставовите); 
7. Изведувачки состав-изведувач; 
8. Дали е делото снимено (носач на звук) и каде се 

наоѓа снимката; 
9. Каде се наоѓа партитурата и материјалот на де-

лото; 
10. Референтен број (пополнува ЗАМП); 
11. Согласност на коавторите за пријава  на дело 

(согласно чл. 60 од Правилникот ); 
Составен дел на овој Правилник е пријавата на 

дело. 
  
IV. РАСПРЕДЕЛБА НА АВТОРСКИТЕ НАДО-

МЕСТОЦИ НАПЛАТЕНИ ЗА ЈАВНО СООПШТУВА-
ЊЕ НА  НЕСЦЕНСКИ МУЗИЧКИ ДЕЛА (ЈАВНО ИЗ-
ВЕДУВАЊЕ, ЈАВНО ПРЕНЕСУВАЊЕ, РАДИОДИ-
ФУЗНО ЕМИТУВАЊЕ, РЕЕМИТУВАЊЕ И СТАВА-
ЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ЈАВНОСТА) 

 
А) КАТЕГОРИИ НА НАПЛАТА 
                                                      

Член 32 
Наплатата на  авторските надоместоци за јавно со-

општување на музички несценски дела во една кален-
дарска година се разликуваат според видот на користе-
њето и се однесува на следните  категории : 

- Македонско радио 
- Концерти на сериозна музика 
- Македонска телевизија 
- Приредби (приходи од забави, игранки, другарски 

вечери,матурски, дипломски, модни ревии, артистички 
и спортски натпревари) 

- Јавно пренесување приходи по основ на јавно со-
општување преку звучник, екран или било кое друго 
техничко средство во (угостителски објекти, диско 
клубови, ноќни барови, хотели, трговски и деловни 
простории, занаетчиски дуќани, превозни средства, 
спортски објекти и др.)  

- Жива музика (Угостителски објекти со жива му-
зика) 

- Концерти на популарна музика  
- Радиодифузно емтување -Трговски радиодифузни 

друштва (радиа и телевизии) на локално, регионално и 
државно ниво  

- Кабелско реемитување.  
                  
Б) РЕПАРТИЦИСКИ КЛАСИ И ФОНДОВИ 
 

Член  33 
Авторските надоместоци за јавно соопштување на 

музички дела во една календарска година се разликува-
ат според видот на користењето, и  се основа за форми-
рање на репартициските класи. Авторските надоместо-
ци од секоја репартициска класа на прибрани средства 
се внесуваат во соодветниот репартициски фонд. 

Секој репартициски фонд се состои од надоместок 
наплатен за јавно соопштување на музички дела од со-
одветната репартициска класа. 

Авторските надоместоци од категоријата на напла-
та од јавното пренесување кои се пресметани во пау-
шални износи се распределуваат сразмерно на наплата-
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та согласно ЗАПСП, а авторските надоместоци од кате-
горијата на наплата од кабелското реемитување се  
пресметуваат сразмерно на наплатата на надоместоци-
те кај Радиодифузното емитување  (Македонско радио 
и телевизија и Трговски радиодифузни друштва-радиа 
и телевизии на локално, регионално и државно ниво). 

Во случај на несразмерно високи трошоци за колек-
тивно управување, наплатата остварена од поединеч-
ните репартициски класи на користење на музичките 
дела, Управниот одбор на ЗАМП може да предложи на 
Собранието за таа категорија  да не се работи посебен 
репартициски фонд. Прибраните средства да се вклу-
чат во друг репартициски фонд, така што прибраните 
средства се распределуваат врз основа на програмата 
на тој фонд. 

Кога авторскиот надоместок од еден корисник  е 
наплатен во единствен износ за радио и ТВ емитување 
(ЈП Македонска радиотелевизија), во тој случај вкупна-
та сума се распределува во определени проценти (%) -
радио и телевизија согласно на добиените податоци од 
корисникот по завршувањето на  календарска годи-
ната.  

  
Член  34 

Со овој Правилник се утврдуваат следниве репарти-
циски класи: 

100) Радио 
(Јавно  претпријатие  Македонско радио) 
200) Концерти на сериозна музика 
300) Телевизија 
(Јавно претпријатие Македонска телевизија) 
400) Приредби 
500) Угостителски објекти со жива музика 
600) Концерти на популарна музика 
700) Трговски радиодифузни друштва на локално 

ниво 
(радио и телевизиски програмски сервиси) 
800) Трговски радиодифузни друштва на регионал-

но ниво 
(радио и телевизиски програмски сервиси) 
900) Трговски радиодифузни друштва на државно 

ниво 
(радио програмски сервиси) 
910) Трговски радиодифузни друштва на државно 

ниво 
(телевизиски  програмски сервиси) 
                   

Член 35 
Паричните фондови на репартициските класи се 

составени од следниве видови приходи: 
100) Радио (Јавното претпријатие македонско ра-

дио) 
- приходите од Јавното претпријатие македонско 

радио;  
- дел од приходите од јавното пренесување .т.е јав-

ното соопштување  преку звучник екран или друго тех-
ничко средство согласно членовите 32,33 став 3 и 37 
ст.2 од Правилникот за распределба на авторските на-
доместоци и 

- приходите од радијските кабелски мрежи. 
200) Концерти на сериозна музика ( приходите од 

концерти на сериозна музика ); 
300) Телевизија ( Јавното претпријатие македонска 

телевизија) 
- приходите од Јавното претпријатие македонска 

телевизија;  
- дел од приходите од јавното пренесување .т.е јав-

ното соопштување  преку звучник екран или друго тех-
ничко средство согласно членовите 32, 33 став 3 и 37 
ст.2 од Правилникот за распределба на авторските на-
доместоци и 

- приходите од телевизиските кабелски мрежи. 

400)Приредби (приходите од забави, игранки, дру-
гарски вечери,матурски, дипломски, модни ревии, ар-
тистички и спортски натпревари од игранки, забави, 
модни ревии, артистички и спортски приредби и сл.); 

500)  Угостителски објекти со жива музика - прихо-
ди остварени врз оваа основа. 

600) Концерти на популарна музика (приходите од 
концертите на популарна музика); 

700) Трговски радиодифузни друштва на локално 
ниво  

- приходите од  радио и телевизиски програмски 
сервиси врз оваа основа; 

- дел од приходите од јавното пренесување .т.е јав-
ното соопштување  преку звучник екран или друго тех-
ничко средство согласно членовите 32, 33 став 3 и 37 
ст.2 од Правилникот за распределба на авторските     
надоместоци  и -приходите од телевизиските и радиј-
ските кабелски  мрежи, 

800) Трговски радиодифузни друштва на регионал-
но ниво  

- приходите од радио и телевизиски програмски 
сервиси врз оваа основа; 

- дел од приходите од јавното пренесување .т.е јав-
ното соопштување  преку звучник екран или друго тех-
ничко средство согласно членовите 32, 33 став 3 и 37 
ст.2 од Правилникот за распределба на авторските     
надоместоци  и -приходите од телевизиските и радиј-
ските кабелски  мрежи. 

900) Трговски радиодифузни друштва на државно 
ниво 

- приходите од радио програмски сервиси врз оваа 
основа;  

- дел од приходите од јавното пренесување .т.е јав-
ното соопштување  преку звучник екран или друго тех-
ничко средство согласно членовите 32, 33 став 3 и чл. 
37 ст.2 од Правилникот за распределба на авторските     
надоместоци  и -приходите од телевизиските и радиј-
ските кабелски  мрежи, 

910) Трговски радиодифузни друштва на државно 
ниво  

- приходите од телевизиски програмски сервиси врз 
оваа основа; 

- дел од приходите од јавното пренесување .т.е јав-
ното соопштување  преку звучник екран или друго тех-
ничко средство согласно членовите 32, 33 став 3 и чл. 
37 ст.2 од Правилникот за распределба на авторските     
надоместоци  и -приходите од телевизиските и радиј-
ските кабелски  мрежи. 

 
Член 36 

Приходите по основ на авторскиот надомест за ко-
ристење на авторското право за дистрибуција на радио 
и телевизиски програми во кабелска мрежа  остварени 
во текот на календарската година, по одбивањето на 
трошоците на заштита се делат на таков начин што за 
домашните радиодифузни друштва се  зголемуваат со-
одветните репартициски класи, а за странските  радио-
дифузни друштва, авторскиот надоместок се исплаќа 
на странските организации, во земјата со економско се-
диште на соодветното радиодифузно друштво. 

 
Член 37 

Средствата на организацијата остварени од камати 
на вложени средства во банка и други приходи, во из-
нос од 50% се распределуваат меѓу авторите,  сразмер-
но на исплатата на надоместокот кои тие го оствариле 
согласно со податоците за користени дела од членот 
135 став (1) од ЗАПСП и согласно со електронската 
евиденција од членот 135-а став (1) од ЗАПСП, а оста-
натите 50% од средствата на организацијата остварени 
од камати на вложени средства во банка и други прихо-
ди се распределуваат на начин што 70% се распределу-
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ваат меѓу авторите, сразмерно на исплатата на надо-
местокот кои тие го оствариле согласно со податоците 
за користени дела од членот 135 став (1) од  ЗАПСП и 
согласно со електронската евиденција од членот 135-а 
став (1) од ЗАПСП, а 30% се распределуваат подеднак-
во на сите автори кои се застапени во евиденцијата на 
автори на организацијата. 

Средствата кои организацијата ги прибира од ко-
рисниците, а се пресметуваат во паушални износи, во 
износ од 70% се распределуваат меѓу авторите  сраз-
мерно на исплатата на надоместокот кои тие го оства-
риле согласно со податоците за користени дела од чле-
нот 135 став (1) од ЗАПСП и согласно со електронска-
та евиденција од членот 135-а став (1) од ЗАПСП, а ос-
танатите 30% се распределуваат подеднакво на сите ав-
тори  кои се застапени во евиденцијата на автори на ор-
ганизацијата.       

 
Член 38 

За покривање на вкупните трошоци за работа на 
Здружението може да се користат средства од прибра-
ните надоместоци во износ до 15%,  

Трошоците за водење на судските постапки, суд-
ските такси, трошоците за вештачење, адвокатските 
трошоци и извршните трошоци се утврдуваат со одлу-
ка на Собранието и тие не влегуваат во вкупните тро-
шоци на ЗАМП. 

Трошоците за колективно управување ги теретат 
сите репартициски фондови во единствен процент. 

       
Член 39 

Поединечните пресметки и исплатите на надомес-
тоците на авторите се вршат најмалку еднаш годишно 
најдоцна до крајот на март во тековната за претходната 
година. 

 
Член 40 

Распределбата на авторските надоместоци се врши 
врз основа на општата пресметка која: 

а) ги утврдува вкупните трошоци за колективно уп-
равување; 

б) го утврдува нето-износот на репартициските 
фондови; 

в) ја утврдува вредноста на поенот за соодветна ре-
партициска класа; 

Финансискиот план за прибраните средства за рас-
пределба и исплата на надоместоците ја утврдува Соб-
ранието на ЗАМП на предлог на Управниот одбор. 

 
Б) ПОЕДИНЕЧНА РАСПРЕДЕЛБА 
 

Член  41 
Распределбата на надоместоците  се врши согласно 

со евиденциите и податоците за користење на делата, а 
паушално кога не е можно или предизвикува неразум-
ни трошоци, според принципот на правичност. 

Распределбата  на авторските надоместоци се врши 
за заштитени дела што се појавиле во програмите дос-
тавени до ЗАМП во определен рок за една репартицис-
ка година.      

За распределба се земаат предвид сите собрани 
програми, освен: 

а) неверодостојните програми; 
б) нејасните и нечитливите програми; 
в) програмите за кои не е наплатен авторски надо-

мест. 
Програмите кои се доставени по определениот рок 

ќе се земат предвид за распределба во наредната репар-
тициска година. 

Надоместоците од радиодифузно емитување на ав-
торски дела се распределуваат меѓу авторите, врз осно-
ва на податоците за исплата добиени од системот за 
електронска евиденција на емитувани авторски дела, 
согласно со закон. 

Член 42 
Авторските надоместоци врз основа на правата од 

јавно соопштување се пресметуваат и исплатуваат на 
домашните и странските автори, најмалку еднаш го-
дишно. 

Од средствата кои се пресметани за исплата на ав-
торите на име авторски права се издвојуваат парични 
средства за резервен фонд од 10%, кои произлегуваат 
од меѓународните договори за заемно застапување на 
здруженијата за колективно остварување на правата. 

Авторските надоместоци остварени во странство се 
исплатуваат на македонските автори веднаш по обра-
ботката на исплатните списоци, добиени од странските 
организации. 

 
Член 43 

Врз основа на општата пресметката и податоците за 
изведените дела, за домашните автори се прават поеди-
нечни пресметки и исплата на авторските надоместоци. 

Поединечната пресметка му се доставува на авто-
рот, односно на носителот на авторските права при ис-
платата, а најдоцна два месеца од денот на исплатата 
на авторските надоместоци. 

Авторските надоместоци се исплатуваат на домаш-
ните носители на права само ако нето-сумата за испла-
та го премине минималниот износ што ќе го утврди 
Собранието. Надоместоците под минималниот износ се 
исплатуваат во онаа репартициска година кога нивниот 
збир ќе го помине определениот минимум. Исклучи-
телно, на барање од носителот на права, исплата може 
да се изврши и порано во вид на аконтација, според од-
луката на Управниот одбор. 

Авторските надоместоци остварени во странство 
им се исплатуваат на домашните носители на права по-
сле одбивањето на трошоците за колективно управу-
вање, без оглед на височината на нето-износот.  

Висината на трошоците ја утврдува Собранието. 
Штом надоместокот, примен од странска организација, 
не го поминува минималниот износ што ќе го утврди 
Собранието, на авторот не му се доставува пресметката 
на таа организација. 

Висината на минималниот износ го утврдува Соб-
ранието посебно за домашните надоместоци и посебно 
за надоместоците од странство. 

 
Член 44 

Сите податоци за остварените авторски надоместо-
ци на одделни носители на права се деловна тајна и мо-
жат да се дадат  само на барање на носителот на права 
на кој се однесуваат, како и на барање од судот во слу-
чај на водење судска постапка против носителот на 
право, или по барање на друг орган согласно со закон.    

  
Член 45 

Секој  носител на права има  право на  увид во лич-
ните податоци за користење на неговите дела, на  
пресметката и на другата документација поврзана со 
тоа.  

Носителот на права има право, да поднесе приговор 
и  достави  докази доколку е незадоволен од извршена-
та пресметка.                                     

Приговорот од  став 2  на овој член  се  поднесува  
до  Управниот одбор најдоцна во рок од 30 дена од 
приемот на поединечната пресметка.  

По  приговорот  од  став  2 на овој член, одлучува  
Управниот Одбор, по прибавување на соодветно мис-
лење од Стручната служба и/или други органи кои  
располагаат  со содветни  податоци,  најдоцна  во  рок  
од  30 дена  по приемот на приговорот.                                                                                          

Против одлуката на Управниот одбор, носителот на 
права има право да поднесе жалба до Собранието, во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на одлуката.                                                                                                      

Одлуката на Собранието е конечна.  
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V) ПОЕНТИРАЊЕ НА ДЕЛАТА 
 

Член 46 
Пресметката на авторскиот надомест се определува 

врз  основа на ефективното траење на изведбата, еми-
тувањето или било каква употреба на музичкото дело. 

        
Траење      Коефициент 
1-4 минути                  1 
5-8 минути                  3 
9-15 минути       5 
16-20 минути       6 
21-25 минути       7 
26-30 минути       8 и.т.н. 
 
Секоја минута од ефективното траење на делото се 

множи со соодветниот коефициент. 
Деловите со траење над 30 секунди се сметаат како 

цела минута.     
                                        

Член 47 
Врз основа на начинот на употреба на делото и сте-

пенот на застапеност на музиката во делото, видот на 
изведувачкиот состав, музичкото дело кое се употребу-
ва или користи како : 

- авизо музика, односно употреба на музички моти-
ви за најава и/или одјава на програма или емисии 
(вести, репортажи, драми и сл), за раздвојување на де-
лови од иста емисија (звучни завеси, џинглови или му-
зички ефекти во реклами) или повеќе различни емисии, 
добива коефициент 0,50 

- кулисна музика, односно употреба на музички де-
ла или нивни фрагменти како кулисна музика во говор-
ни емисии (вести, репортажи, како и во својство на 
придружна музика во емисиите од други жанрови (пое-
зија, проза, ТВ серија, драма и сл.) добива коефициент 
0,10. 

 
Член 48 

За музичките дела кои се користени како авизо му-
зика се зема траење од 30 секунди, доколку траењето 
на делото наведено во програмата е подолго од 30 се-
кунди. 

Вкупното ефективно траење на музичко дело ко-
ристено како авизо музика не може да биде поголемо 
од 30.000 секунди, во одредена класа на распределба за 
одреден пресметковен период. 

Вкупното ефективно траење на музичкото дело ко-
ристено како кулисна музика не може да биде поголе-
мо од 60.000 секунди во одредена класа на распределба 
за одреден  пресметковен период.  

 
Член 49 

Дела кои не се пријавени, односно за кои не постои 
документација, се пресметуваат врз основа на ефектив-
ното траење на изведбата со коефициент 0.50. 

 
Член 50 

Музичките и литературните дела изведени во ре-
партициските класи 100-Радио, 200-Концерти на сери-
озна музика, 300-Телевизија, 700, 800, 900, 910, –Тр-
говски радиодифузни друштва се поентираат според 
одредбите од член  46 на овој Правилник. 

 
Член 51 

За музичките дела со зборови или без нив, изведени 
во репартициските класи: 400-Приредби, 500-Угости-
телски објекти со жива музика и 600-Концерти на по-
пуларна музика, авторскиот надоместок ќе се пресме-
тува на тој начин така што износот наплатен и назна-
чен во соодветните програми, се распределува на авто-
рите чии дела се евидентирани во тие програми, сраз-
мерно со траењето на нивната изведба. 

Пресметаните надоместоци во секоја од наведените 
класи посебно, сразмерно се зголемува за износот кој 
припаѓа на соодветната класа, а за кои не се прибрани 
програми. 

 
Член 52 

Во репартициската класа 2ОО-Концерти на сериоз-
на музика се распоредуваат концертните јавни изведби 
на дела поентирани според одредбите на член 46, и тоа 
ако концертот содржи претежно дела од сериозната му-
зика. 

 
Г) ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 53 

Ако податоците од пријавата на делото што ги дал 
авторот не се во согласност со податоците во програ-
мите (траење, изедувачки состав и сл.), распределбата 
на надоместокот се врши врз основа на податоците од 
програмите што се прифатени како веродостојни (прог-
рамите на радио, ТВ). 

   
Член 54 

Доколку во програмите недостасуваат податоци за 
правилна распределба на авторскиот надомест, подато-
ците ќе се дополнат од расположливата документација 
на ЗАМП. 

Ако податоците за траењето на делата не можат да 
се утврдат ниту според програмата, ниту според прија-
вата на авторот,тогаш за делата: 

а) од поголем облик (сонати,симфонии и сл.) се зе-
ма траење од 8 минути, а 

б) за сите останати дела - траење од 3 минути. 
За пресметка на авторскиот надоместок на едно де-

ло изведено на концерт во целост, се зема предвид пол-
ното траење на делото наведено во програмите на ра-
дио-телевизиските станици односно, фонограм или ви-
деограм, ако тоа дело е снимено. 

Доколку делото не е изведено на радио, ниту е сни-
мено на фонограм или видеограм, податоците за трае-
њето се земаат од пријавата на авторот, односно од до-
кументацијата на странската организација. 

За изведените фрагменти на едно дело, авторскиот 
надоместок се пресметува според траењето назначено 
на програмата. 

 
Член 55 

При пресметката на авторските надоместоци за 
сплет или микс на изведба на повеќе творби нема да се 
земе предвид збирот на ефективното траење на секое 
дело, туку реалното траење во кое сите дела истовре-
мено биле изведени. 

Надоместокот за секое дело од претходниот став ќе 
се утврди сразмерно на неговото ефективно траење, во 
однос на реалното траење на изведбата, како и остана-
тите критериуми за утврдување на надоместокот пред-
виден со овој Правилник. 

 
Член 56 

Ако делото не е изведено во оригинал, а во програ-
мата не е означено името на аранжерот, целиот автор-
ски надоместок му се пресметува на авторот на орги-
налното дело. 

Ако од други податоци може да се утврди дека де-
лото е изведено во пријавениот аранжман, на аранже-
рот ќе му се пресмета соодветниот дел на надоместо-
кот.  

 
Член 57 

Музичкото дело изведено фрагментарно или во це-
лост повеќе пати на радио или телевизија во рамките 
на една емисија заради учење или како илустрација, ќе 
се смета како да е еднаш изведено. 



24 септември 2014  Бр. 141 - Стр. 49 

 
 

Член 58 
Музичкото дело се поентира со единствен поен без 

разлика дали се изведува со текст или без него. 
Доколку музичкото дело, кое во оригиналната фор-

ма е пријавено со текст, а се изведе без текст, на авто-
рот на текст му припаѓа делот за текстот. 

Доколку делото од претходниот став е пријавено и 
во самостојна инструментална форма, за вакво изведе-
но дело на авторот на текст не му припаѓа делот за тек-
стот. 

 
Член 59 

За музички дела пишувани на текст на слободни 
или незаштитени автори, на композиторот не му се ис-
платува делот за текстот. 

 
Член 60 

Основа за распределба на авторските надоместоци 
за музички дела создадени во соработка на повеќе лица 
(коавтори), е пријавата на делото, на која мора да бидат 
потпишани сите коавтори и во која треба да биде точно 
утврдено секое поединечно учество искажано во про-
центи. 

Ако не е поднесена пријава или ако од пријавата не 
може да се утврди учеството на  секој коавтор поеди-
нечно, распределбата се извршува согласно одредбите 
на овој Правилник и тоа: 

 
КОМПОЗИТОР      АРАНЖЕР        АВТОР НА ТЕКСТ 

66.67%                33.33% 
50%                         50% 
33,34%                   33,33%             33.33% 
 

Член 61 
Ако со договор не е поинаку утврдено, авторскиот 

надоместок за збирка на музички дела се дели на след-
ниов начин: 

- на авторот на збирката                                     25% 
- на авторите чии дела ги содржи збирката      75% 
Авторскиот надоместок за секое дело во збирката 

се определува во зависност од неговото траење во од-
нос на вкупното траење на збирката. 

За издадената збирка, на издавачот му се распреде-
лува договорениот износ на авторски надоместок, а ос-
танатиот дел се дели помеѓу коавторите во однос пред-
виден со овој член. 

За составување збирка од заштитени музички дела 
потребна е претходно добиена писмена согласност од 
авторите на делата кои се вклучени во збирката. 

 
Член 62 

Под аранжман (обработка) на авторско дело се под-
разбира напишаната преработка на оригинално дело, 
на пример: измена на формата, хармонијата, ритамот, 
изведувачкиот состав и сл. 

За аранжман (обработка) на заштитено авторско де-
ло потребно е писмено одобрение од авторот. 

 
Член 63 

На аранжерот на слободно или незаштитено дело 
му се пресметува 25% од вкупниот надоместок, што му 
припаѓа на тој вид дело.  

Собранието на ЗАМП може, на барање од авторите, 
да определи и поголемо учество за аранжман, тран-
скрипција, редакција и инструментација, доколку ста-
нува збор за позначајно уметничко или стручно оства-
рување. 

За транскрипција, редакција и инструментација на 
слободно или незаштитено дело, на авторот му се 
пресметува 16,66% од вкупниот авторски надоместок 
што му припаѓа на тој вид дело.  

Член 64 
На аранжер на домашни, народни уметнички дела и 

на автор на збирка на домашни народни уметнички де-
ла му се пресметува 100% од авторскиот надоместок 
што му припаѓа на тој вид дело.       

     
Член 65 

На преведувач на заштитен текст на музички дела 
му припаѓаат 5О% од авторскиот надоместок предви-
ден за текстот, ако поднесе одобрение од авторот на 
оригиналниот текст. 

На преведувач или адаптатор на незаштитен текст 
на музичко дело му припаѓа учество во авторскиот на-
доместок од предходниот став. 

 
Член 66 

Ако во една музичко-литературна емисија (музичка 
приказна, рецитал и сл.) е изведена композиција (или 
фрагмент), авторскиот надоместок се пресметува како 
самостојно изведено музичко дело. 

Меѓутоа, ако музичкото дело е неделива целина ав-

торскиот надомест се дели врз основа на договор поме-
ѓу авторот на музиката и авторот на текстот. 

 
Член 67 

Кога увертирите и оркестарските интермеца на ед-
на музичко сценско дело (опера, оперета) се изведуваат 
посебно, авторскиот надоместок се пресметува  како за 

дело без текст. 
 

Член 68 
Авторскиот надоместок за дело емитувано во рам-

ките на заедничка програма на повеќе радио-телевизис-
ки станици, се пресметува како да е изведено на секоја 
од тие радио-телевизиски станици посебно. 

 

Член 69 
Траењето на делата изведени во соодветните репар-

тициски класи се пресметува со цели минути. 
Кога траењето на делата пречекори цела минута за 

повеќе од 30 секунди, се пресметува во траење за след-
ната цела минута. 

 

Член 70 
Авторскиот надоместок за изведено музичко-коре-

ографско дело кое спаѓа во категоријата на мали права, 
им се пресметува на композиторот и кореографот само 
според нивниот писмен договор. Ако таков договор не 
постои целиот надоместок му се пресметува на компо-
зиторот. 

Авторскиот надоместок за изведено дело од народ-
ната уметност се распределува на еднакви делови на 
аранжерот и кореографот, ако со нивниот меѓусебен 
договор не е поинаку регулирано. 

 
Член 71 

За издадено дело од домашен или странски автор во 

земјата, како и за дело од домашен автор издадена во 
странство, учеството во авторскиот надоместок што му 
припаѓа на издавачот се утврдува со писмен договор. 

На издавачот му се пресметува договорениот дел 
почнувајќи од годината кога делото е издадено, се до-
дека трае важноста на договорот. 
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Договорените делови на издавачот и подиздавачот 
за правата од јавно соопштување не можат да бидат по-
големи од деловите предвидени со правилата на Меѓу-
народната конференција на друштвата на авторите и 
композиторите  (ЦИСАЦ).  

 
VI. ПРАВА ОД  МЕХАНИЧКА РЕПРОДУКЦИЈА 
 

Член 72 
Правата од механичката репродукција на македон-

ските носители на права ЗАМП ги остварува врз осно-
ва на поединечни  договори. 

Правата од механичката репродукција на странски-
те носители на права се остваруваат во согласност со 
договорите за меѓусебно застапување, што ЗАМП ќе ги 
склучи со странските соодветни организации на носи-
тели на права. 

 
Член 73 

Во колективното управување на авторските права 
врз основа на механичката репродукција се применува-
ат одредбите на Законот за авторското право и сродни-
те права на Р.Македонија, актите на ЗАМП и правилата 
на Меѓународното биро на друштвата за заштита на 
правата на снимање и репродукција (БИЕМ), чиј член е 
ЗАМП. 

Во смисла на правилата од претходниот став, носи-
телот на права не може на еден производител да му да-
де исклучително право на снимање на свое дело. 

 
ФОНОГРАМИ (грамофонски и дигитални плочи, 

звучни касети, компакт дискови и други видови носачи 
на звук) 

 
Член 74 

Авторските надоместоци за дела снимени на фоног-
рами се наплатуваат согласно одредбите на типскиот 
договор кој ЗАМП  го склучил  со производителите на 
фонограми. 

Надоместоците од предходниот став се наплатуваат 
врз основа на извештаите на производителите за сни-
мените дела и за бројот на продадените фонограми. 

Авторскиот надоместок се наплатува само за дела 
на оние автори кои ЗАМП ги штити во смисол на чл.81 
на овој Правилник. 

 
Член 75 

Износот на надоместокот што е наплатен за еден  
фонограм ќе им се подели на авторите сразмерно на 
траењето на нивните дела снимени на тој фонограм, 
ако тие се снимени сукцесивно, односно самостојно. 

Ако на еден фонограм се наоѓаат музички дела што 
не се снимени сукцесивно, односно самостојно, туку 
претставуваат целина (на пример: придружна музика 
со читање текст или обратно), надоместокот се дели 
исклучиво според договор на авторите на музиката и 
текстот. Ако до моментот на распределбата таков дого-
вор не му е доставен на ЗАМП, ЗАМП е должен да го 
чува наплатениот надоместок додека авторите не се из-
јаснат за начинот на распределбата. 

 
Член 76 

Авторскиот надоместок пресметан за едно снимено 
дело, во смисла на член 84, став 1 од овој Правилник,се 
дели на следниве начини: 

1. Ако едно музичко дело го создал еден автор, 
100% од надоместокот му се доделува на авторот на 
тоа музичко дело. 

2. Ако делото е создадено со соработка на повеќе 
лица (коавтори), надоместокот се дели според нивниот 
писмен договор. 

Доколку таков договор не постои, надоместокот се 
дели на тој начин што на музичките дела со зборови 
или без нив се применуваат одредбите на член 64 и 
другите соодветни одредби на овој Правилник. 

          
Член 77 

Распределбата на надоместокот на странските авто-
ри се врши врз основа на одредбите на овој Правилник 
и на договорите за меѓусебна заштита на правата на 
механичката репродукција што ЗАМП ги склучил со 
странските организации, како и врз основа на докумен-
тацијата што ќе ја доставаат тие организации. 

   
ВИДЕОГРАМИ (видеокасети, видеоплочи и сл.) 
 

Член 78 
 
Авторските надоместоци за делата снимени на ви-

деограми се наплатуваат според одредбите на типскиот 
договор, што ЗАМП го склучил со производителите на 
видеограми или во согласност со овој Правилник. 

Надоместоците од предходниот став се наплатуваат 
врз основа на извештаите на производителите за сни-
мените дела и за бројот на продадените видеограми. 

Авторски надоместоци се наплатуваат само за дела 
кои ги штити ЗАМП, согласно чл.72  од овој Правил-
ник. 

 
Член 79 

Износот на надоместокот што е наплатен за еден 
видеограм им се распределува на авторите чии дела се 
снимени на тој видеограм. 

Во зависност од видот на делото и од начинот на 
видеографската репродукција, за распределба на автор-
ските надоместоци се утврдуваат следниве категории: 

1. Репродукција на видеограми: 
а) порано изработени снимки на дела од репертоа-

рот на ЗАМП (видеокопии), освен музичките дела од 
кинематографски играни и кратки филмови, ТВ-фил-
мови и ТВ-серии; 

б) порано создадени дела во нивната оригинална 
форма, со посебна реализација (сложени дела); 

в) порано создадени дела, адаптирани врз основа на 
дозвола, во рамките на договорот за адаптација. 

2. Снимање оригинални видеографски дела, специ-
јално создадени и напишани за аудиовизуелна репро-
дукција, врз основа на договор за нарачка. 

3. Репродукција на видеограм на кратки филмови, 
ТВ филмови и ТВ серии. 

 
Член 80 

Износот на надоместокот што е наплатен за еден 
видеограм, на кој се снимени дела од точките 1 и 2 од 
член 79 на овој Правилник, им се дели на носителите 
на права  сразмерно на траењето на нивните дела кои 
се наоѓаат на тој видеограм, ако делата се снимени сук-
цесивно, односно самостојно. 

Ако на еден видеограм се наоѓаат музички и лите-
ратурни творби што не се снимени сукцесивно, однос-
но самостојно, туку претставуваат целина (придружна 
музика со читање текст или обратно), надоместокот се 
дели исклучиво според договорот на авторите на музи-
ката и текстот. 

Ако до моментот на распределбата таков договор 
не му е доставен на ЗАМП, ЗАМП е должен да ги чува 
наплатените надоместоци додека заинтересираните ав-
тори не се изјаснат за начинот на распределбата. 

  
Член 81 

Авторскиот надоместок пресметан за едно снимено 
дело според точките 1 и 2 од член 79 на овој Правил-
ник се дели на начини утврдени во член 76 од овој 
Правилник. 
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Член 82 
Износот на надоместокот што е наплатен за еден 

видеограм, на кој се снимени творби од точка 3 од член 
79 од овој Правилник, им се дели на авторите на тие 
дела на следниов начин: 

1. Износот на надоместокот на авторот на музиката 
и авторот на сценариото  се дели според писмениот до-
говор на заинтересираните автори. 

Ако до моментот на распределбата таков договор 
не му е доставен на ЗАМП, ЗАМП е должен да го чува 
наплатениот надоместок додека авторите не се изјаснат 
за начинот на распределбата. 

2. Во случај кога ЗАМП го штити само авторот на 
музиката, или авторот на сценариото, врз основа на кое 
сценариото е изработено, износот на надоместокот се 
дели на следниве начини: 

а) ако музиката, сценариото ги создал еден автор, 
надоместокот во висина од 100% му се распределува 
на авторот на музиката, сценариото; 

б) ако музиката и сценариото се создадени во сора-
ботка на повеќе лица (коавтори) износот на надоместо-
кот се дели на начин утврден со нивен договор. 

Ако до моментот на распределбата ваков договор 
не е доставен во ЗАМП, ЗАМП е должен да го чува 
наплатениот надоместок се додека заинтересираните 
автори не се изјаснат за начинот на распределба. 

в) Исклучително од одредбите на ставот б), ако му-
зичкото дело е создадено во соработка на повеќе лица 
(коавтори), а нивен договор за распределба на надомес-
токот не постои, за распределбата се применуваат од-
редбите од чл.60 и останатите соодветни одредби од 
овој Правилник. (ЗАПСП) 

 
Член 83 

Надоместоците што им припаѓаат на странските но-
сители на права  се распределуваат врз основа на овој 
Правилник и на одредбите од договорите за меѓусебна 
заштита на правата од механичката репродукција кои 
ЗАМП ги склучил со странските организации, како и 
врз основа на документацијата што ја доставаат тие ор-
ганизации. 

          
Член 84 

Надоместоците по основ на правата од механичката 
репродукција се пресметуваат и исплатуваат најмалку 
еднаш годишно, за изминатата година. 

Надоместоците се исплатуваат според претходно 
одбивање на трошоците на заштитата. 

Висината на трошоците за колективно управување 
на домашните носители на права ја утврдува Собрание-
то на ЗАМП. 

Висината на трошоците на колективно управување 
на странските автори се утврдува со договорите што ќе 
ги склучи ЗАМП со соодветните   странски организа-
ции. 

 
Член 85 

Секој  носител на права има  право на  увид во лич-
ните податоци за користење на неговите дела,  на  
пресметката и  на другата документација поврзана со 
тоа.                       

Носителот на права има право, да поднесе приговор 
и  достави  докази доколку е незадоволен од извршена-
та пресметка.                                     

Приговорот од  став 2  на овој член  се  поднесува  
до  Управниот одбор најдоцна во рок од 30 дена од 
приемот на поединечната пресметка. 

По  приговорот  од  став  2 на овој член, одлучува  
Управниот Одбор, по прибавување на соодветно мис-
лење од Стручната служба и/или други  органи кои  
располагаат  со содветни  податоци,  најдоцна  во  рок  
од  30дена  по приемот на приговорот.                                                                                        

Против одлуката на Управниот одбор, носителот на 
права има право да поднесе жалба до Собранието, во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на одлуката.                                                                                                       

Одлуката на Собранието е конечна.   
 

VII. ТРОШОЦИ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КО-
ЛЕКТИВНОТО УПРАВУВАЊЕ НА АВТОР-
СКИТЕ ПРАВА   

   

Член 86 
За покривање на вкупните трошоци за работа на 

Здружението може да се користат средства од прибра-
ните надоместоци во износ до 15%..  

Трошоците за водење на судските постапки, суд-
ските такси, трошоците за вештачење, адвокатските 
трошоци и извршните трошоци се утврдуваат со одлу-

ка на Собранието и тие не влегуваат во вкупните тро-
шоци за работа на Здружението. 

По завршување на календарската година со финан-
сискиот извештај изготвен од страна на Надзорниот од-
бор и Стручната служба на Здружението, остатокот од 
средствата по извршување на административно-тех-
нички работи за други здруженија кои се предвидени 
со посебен договор, нивната намена ја утврдува со акт 

Собранието на Здружението. 
 
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 87 
Толкување на одредбите на овој Правилник и упат-

ство за неговата примена дава Собранието. 

 
Член 88 

Правилникот за распределба на авторските надо-
местоци по неговото донесување согласно ЗАПСП и 
Статутот на ЗАМП, се објавува во “ Службен весник на 
Република Македонија”. 

Правилникот влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето. 
 

Член  89 
Овој Правилник ќе се применува почнувајќи со рас-

пределбата на авторските надоместоци за 2014 година 
што ќе биде утврдена со општата пресметка во 2015 го-
дина.  

 
Член 90 

Со влегувањето во сила на овој Правилник преста-
нува да важи Правилникот за заштита на авторските 
права и распределба на авторските надоместоци од из-
ведување музички несценски дела бр. 384-1-03 од 
03.12.2013 година. 

Сите започнати постапки по Правилникот за зашти-

та на авторските права и распределба на авторските на-
доместоци од изведување музички несценски дела бр. 
дела бр.384-1-03 од 03.12.2013 година  ќе се примену-
ваат, се до стапувањето во сила на новиот Правилник 
за распределба. 

 
Бр. 282-1-0201 Собрание на ЗАМП 
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