
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
47. Одлука за давање согласност за 

имплементирање на одредбите на 
Резолуцијата 262 на Секретаријатот 
на UN/ECE, а во врска со Европска-
та спогодба за главните меѓународ-
ни Е - железници .................................  3 

48. Одлука за преотстапување на дрвна 
маса од Јавното претпријатие за сто-
панисување со државни шуми „Ма-
кедонски шуми“ на Јавното претпри-
јатие „Македонијапат“ - Скопје .............  3 

49. Одлука за давање согласност за да-
вање под долготраен закуп градеж-
но земјиште сопственост на Репуб-
лика Македонија по пат на непос-
редна спогодба на Т- Мобиле Маке-
донија АД за мобилни комуника-
ции-Скопје ...........................................  3 

50. Одлука за давање согласност на 
Годишната инвестициона програма 
за 2015 година на Јавното претпри-
јатие за стопанисување co пасишта ...  3 

51. Одлука за давање на трајно корис-
тење на недвижни ствари на Ми-
нистерството за одбрана .....................  4 

52. Одлука за давање нa трајно корис-
тење нa недвижна ствар на држав-
ното правобранителство нa Репуб-
лика Македонија..................................  4 

  Стр. 
53. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Локална урбанистичка планска до-
кументација за изградба на стопан-
ски комплекс (инкубаторско произ-
водство на желки) КО Ратавица Оп-
штина Пробиштип ............................... 4 

54. Одлука за давање на согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
Локална урбанистичка планска до-
кументација за изградба на објекти 
со намена Г-производство, дистри-
буција и сервиси КО Горно Лисиче 
Општина Аеродром ............................. 5 

55. Одлука за дополнување на Стату-
тот на Македонски железници 
Транспорт АД-Скопје .......................... 5 

56. Одлука за дополнување на Стату-
тот на Акционерското друштво за 
вршење на енергетски дејности 
МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕ-
СУРСИ Скопје, во државна соп-
ственост ................................................ 5 

57. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда 
на Министерство за внатрешни ра-
боти ....................................................... 6 

Број 4 12 јануари 2015, понеделник година LXXI 



 Стр. 2 - Бр. 4                                                                             12 јануари 2015 
 

  Стр. 
58. Одлука за давање согласност на 

Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука 
на Државен инспекторат за технич-
ка инспекција .......................................  6 

59. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда 
на Апелационен суд Гостивар ............  6 

60. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на трај-
но одземен предмет во управна по-
стапка на Национална установа 
„Музеј на албанската азбука“ - Би-
тола .......................................................  6 

61. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда 
на Министерство за образование и 
наука .....................................................  7 

62. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда 
на Министерството за внатрешни 
работи ...................................................  7 

63. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда 
на Министерството за внатрешни 
работи ...................................................  7 

64. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда 
на Министерството за финансии – 
Царинска управа ..................................  7 

65. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на прив-
ремено одземен предмет на Служ-
бата за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македо-
нија .......................................................  8 

66. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука 
на Државниот инспекторат за тран-
спорт .....................................................  8 

67. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда 
на Државен инспекторат за технич-
ка инспекција .......................................  8 

68. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда 
на ЈП „Стрежево" Битола ...................  8 

69. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на 
трајно одземен предмет во управна 
постапка на Служба за општи и за-
еднички работи на Владата на Ре-
публика Македонија ...........................  8 

70. Одлука за давање согласност на 
Решението за отстапување на трај-
но одземен предмет во управна по-
стапка на ЈП „Стрежево" Битола .......  9 

  Стр. 
71. Одлука за давање согласност на 

Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда 
на Судски совет на Република Ма-
кедонија ................................................ 9 

72. Програма за управување, уредува-
ње и одржување на објектите на 
граничните премини за патен сооб-
раќај за 2015 година ............................. 9 

73. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за содржината на програ-
мите и начинот на оспособувањето 
на физичките лица за физичко и 
техничко обезбедување, полагање-
то на стручните испити, формата и 
содржината на образецот на бара-
њето за издавање на лиценца за 
приватно обезбедување и формата 
и содржината на обрасците на ли-
ценците за приватно обезбедување .... 11 

74. Програма за обесштетување на де-
те кое е жртва или е оштетено со 
дејствие кое со закон е предвидено 
како кривичнo делo на насилство и 
на други акти на индивидуално или 
групно насилство, за 2015 година ...... 14 

75. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за изменување и дополну-
вање на Правилникот за посебните 
техничко-експлоатациони услови за 
возилата за вршење на одделните 
видови на превоз во патниот сооб-
раќај и за формата и содржината на 
потврдата за исполнување на по-
себните техничко-експолатациони 
услови  .................................................. 14 

76. Правилник за формата и содржи-
ната на барањето, потребната доку-
ментација  и образецот на решение-
то за изведување на градбите од-
носно поставување на опремата за 
кои не е потребно одобрение за гра-
дење....................................................... 14 

77. Исправка на Тарифникoт за виси-
ната на надоместокот за запишува-
ње на инфраструктурните објекти 
во катастарот на инфраструктурни 
објекти .................................................. 22 

78. Исправка на Тарифникот за виси-
ната на надоместокот за запишува-
ње на недвижности кои останале со 
незапишани права и запишување на 
промени во катастарот на недвиж-
ности и катастарот на инфраструк-
турни објекти како дел од катаста-
рот на недвижности ............................. 22 

79. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата...  23 

80. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Маке-
донија за месец декември 2014 го-
дина..................................................... 24 

81. Објава за движењето на индексот на 
трошоците на животот во Република 
Македонија.............................................. 24 

 Огласен дел....................................... 1-40 



12 јануари 2015  Бр. 4 - Стр. 3 

 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

47. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014), а во врска со член 2, глава 3 број 
на истражување 3.04.04/01/04 од Програмата за статис-
тички истражувања за периодот 2013-2017 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.  
20/2013 и 24/2014), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМПЛЕМЕНТИ-
РАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА РЕЗОЛУЦИЈАТА 262 
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА UN/ECE, А ВО ВРСКА 
СО ЕВРОПСКАТА СПОГОДБА ЗА ГЛАВНИТЕ 

МЕЃУНАРОДНИ Е - ЖЕЛЕЗНИЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука, Државниот завод за статистика во 

соработка со Министерството за транспорт и врски, 
Јавното претпријатие Македонски железници - Ин-
фраструктура, АД Македонски железници - Транспорт 
и Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички-
те услуги, се задолжуваат да обезбедат податоци за 
бројот на патнички и товарни возови, поминати возни 
километри и податоци за инфраструктурата на меѓуна-
родните Е -железници во Република Македонија. 

Препораките на Секретаријатот на UN/ECE да се 
имплементираат и при мерењето на перформансите на 
возовите во рамките на железничката мрежа изразена 
преку поминатите километри на возовите земени од 
различни категории на возови. 

 
Член 2 

При обработката на податоците Државниот завод за 
статистика и другите учесници треба да ги имаат пред-
вид и препораките на Секретаријатот на UN/ECE (Резо-
луција 262). 

 
Член 3 

Државниот завод за статистика треба до 30.6.2017 
година да ги достави податоците од Пописот на Е - же-
лезничкиот сообраќај до Секретаријатот на UN/ECE за-
едно со Извештајот усвоен од Владата на Република 
Македонија. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-28/1 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

48. 
Врз основа на член 87-а став (4) од Законот за шу-

мите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14 и 160/14) 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 8.1.2015 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА ДРВНА МАСА ОД ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ -  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од Јавното претпријатие за стопани-

сување со државни шуми „Македонски шуми“ на Јав-
ното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје се преот-
стапуваат 200 м3 дрвна маса -  огревно дрво. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-61/1 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

49. 
Врз основа на член 15 став  (5) и  член 71 став  (2) 

од Законот за градежно земјиште („Службен  весник на 
Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 
25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година,  
донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА 
Т- МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА АД ЗА МОБИЛНИ  

КОМУНИКАЦИИ-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп градежно земјиште и за склучување 
на договор за давање под долготраен закуп градежно 
земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице Т-Мобиле Ма-
кедонија АД за мобилни комуникации – Скопје       
(ЕМБС: 5523907), со седиште во Скопје, ул. „КЕЈ 13-ти 
Ноември“ бр. 6 општина Центар, за градежно земјиште 
со површина од 74 м2, согласно Извод од Локална ур-
банистичка планска документација бр.09-73/2 од 
23.01.2013 година, за изградба на базна станица за мо-
билна телефонија-Ново Конско, општина Гевгелија, 
кое претставува КП бр.548/5, КО Ново Конско евиден-
тирано во Имотен лист бр.16.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-82/1-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

50. 
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/1996, 6/2002, 22/2007, 83/2009 и 97/2010, 
6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 8.01.2015 година, 
донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИН-
ВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2015 ГОДИНА НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ  

CO ПАСИШТА 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2015 година на Јавното 
претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје од 
5.12.2014 година, усвоена со одлука бр. 02-322/10 на 
Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седница-
та одржана на 5.12.2014 година. 

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

 
Бр. 42-10939/1-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

51. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 8.01.2015 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана се 
даваат на трајно користење, без надомест, недвижни 
ствари сопственост на Република Македонија и тоа: 

- објект бр. 5 влез 1, кат К1, број 1 со површина 25 
м2, кој се наоѓа на КП 747/1, КО Кисела Вода 2, место 
викано ул. А.Димовски, запишан во ИЛ 48388; 

- објект бр. 5 влез 1, кат К1, број 1 со површина 154 
м2, кој се наоѓа на КП 747/1, КО Кисела Вода 2, место 
викано ул. А.Димовски, запишан во ИЛ 48388; 

- објект бр. 5 влез 1, кат К2, број 1 со површина 14 
м2, кој се наоѓа на КП 747/1, КО Кисела Вода 2, место 
викано ул. А.Димовски, запишан во ИЛ 48388; 

- објект бр. 5 влез 1, кат К2, број 1 со површина 51 
м2, кој се наоѓа на КП 747/1, КО Кисела Вода 2, место 
викано ул. А.Димовски, запишан во ИЛ 48388; 

- објект бр. 5 влез 1, кат ПО, број 1 со површина 72 
м2, кој се наоѓа на КП 747/1, КО Кисела Вода 2, место 
викано ул. А.Димовски, запишан во ИЛ 48388; 

- објект бр. 5 влез 1, кат ПР, број 1 со површина 175 
м2, кој се наоѓа на КП 747/1, КО Кисела Вода 2, место 
викано ул. А.Димовски, запишан во ИЛ 48388; 

- објект бр. 2, влез 1, кат ПР, број 1 со површина од 
249 м2, коj се наоѓа на  КП 794/1 КО Г и Д Оризари, 
место викано Коњски Дол, запишан во ИЛ 2470; 

- објект бр. 3, влез 1, кат ПР, број 1 со површина од 
242 м2, коj се наоѓа на  КП 794/1 КО Г и Д Оризари, 
место викано Коњски Дол, запишан во ИЛ 2470; 

- објект бр. 4, влез 1, кат ПР, број 1 со површина од 
82 м2, коj се наоѓа на  КП 794/1 КО Г и Д Оризари, 
место викано Коњски Дол, запишан во ИЛ 2470; 

- објект бр. 5, влез 1, кат ПР, број 1 со површина од 
16 м2, коj се наоѓа на  КП 794/1 КО Г и Д Оризари, 
место викано Коњски Дол, запишан во ИЛ 2470; 

- објект бр. 6 влез 1, кат ПР, број 1 со површина од 
13 м2, коj се наоѓа на  КП 794/1 КО Г и Д Оризари, 
место викано Коњски Дол, запишан во ИЛ 2470. 

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

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

 
Бр. 42-11021/1-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

52. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 8.1.2015 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ HA ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ HA НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРА-
НИТЕЛСТВО HA РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Co оваа одлука се дава на трајно користење, без на-
домест, дел од недвижна ствар-деловен простор, кој се 
наоѓа на Булевар „Гоце Делчев“ бр.18-Скопје, КП бр. 
12231, KO Центар 1, со површина од 700 м2, запишан 
во Имотен лист бр. 98456, сопственост на Република 
Македонија, на Државното правобранителство на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11173/2-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

53. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 
и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе   

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС 
(ИНКУБАТОРСКО ПРОИЗВОДСТВО НА ЖЕЛКИ)  

КО РАТАВИЦА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
  

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на стопански комплекс (инкубаторско произ-
водство на желки) КО Ратавица, општина Пробиштип. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-11245/1-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

54. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 
и 166/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 8.1.2015 година, донесе                                            

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г-
ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

КО ГОРНО ЛИСИЧЕ ОПШТИНА АЕРОДРОМ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Г-производство, дистри-
буција и сервиси КО Горно Лисиче, општина Аерод-
ром. 
 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена,  ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-11253/1-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

55. 
Врз основа на член 418 од Законот за трговските 

друштва („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 28/04, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 
70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 и 138/14), 
Владата на Република Македонија во својство на Соб-
рание на Акционерско друштво за транспорт Македон-
ски железници Транспорт АД-Скопје, на седницата, 
одржана на 8.01.2015 година,  донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА МАКЕ-
ДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Во Статутот на Македонски железници Транспорт 
АД-Скопје бр. 19-2597/4 од 8 мaj 2007 година, бр. 
583/1-2 од 29.07.2009 година, бр. 997/1-1 од 24.2.2010 
година, бр.925/1-3 од 6.09.2012 година и бр. 1452/1-2 
од 10.10.2014 година, во членот 19 во ставот 2 по точка 
5 се додава нова точка 6 која гласи: 

„Одлуките кои се однесуваат на износи над 50.000 
Евра". 

Точката 6 станува точка 7. 
 

Член 2 
Во членот 23 пo ставот 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 
„Секој член на Управниот одбор на Друштвото пое-

динечно гласа со образложение за причините за гласа-
њето со задолжително внесување на податоци за гласа-
њето на секој член поединечно". 

 
Член 3 

Во членот 35 пo ставот 1 се додава нов став 2 кој 
гласи: 

„Секој член на Надзорниот одбор на Друштвото по-
единечно гласа со образложение за причините за гласа-
њето со задолжително внесување на податоци за гласа-
њето за секој член поединечно". 

 
Член 4 

Се овластува Надзорниот одбор на Македонски же-
лезници Транспорт АД-Скопје да подготви пречистен 
текст на Статутот. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 42-11370/1-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

56. 
Врз основа на член 418 став 1 од Законот за тргов-

ските друштва („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14 
и 138/14), Владата на Република Македонија, во свој-
ство на Собрание на акционери на Акционерското 
друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕ-
ДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во држав-
на сопственост, на седницата, одржана на 8.01.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИО-
НЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ  

РЕСУРСИ СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Статутот на Акционерското друштво за вршење 

на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 
РЕСУРСИ Скопје, во државна сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 146/10, 157/10, 
16/12, 138/13 и 127/14), во членот 17 во став 5 по али-
неја 16, се додава нова алинеја 17 која гласи: 

„-ги донесува сите одлуки во кои предметот на од-
лучување е со вредност над 50.000 евра“. 
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Член 2 
Во членот 27 по став 2 се додава нов став 3 кој 

гласи: 
„За одлуките во кои предметот на одлучување е со 

вредност над 50.000 евра во записникот задолжително 
се внесуваат податоци за гласањето на секој член пое-
динечно со образложение за причините за гласањето“. 

Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7. 
 

Член 3 
Во членот 31 по став 1 се додаваат два нови ставови 

2 и 3 кои гласат: 
„Неизвршните членови ги одобруваат одлуките во 

кои предметот на одлучување е со вредност над 50.000 
евра. 

Во случај кога станува збор за одобрување на одлу-
ки од став 2 на овој член, истите ќе се сметаат за одоб-
рени доколку за нивното усвојување гласале мно-
зинството од вкупниот број на неизвршните членови на 
Одборот на директори“. 

 
Член 4 

Со оваа одлука се овластува Одборот на директори 
на Акционерското друштво за вршење на енергетски 
дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 
Скопје, во државна сопственост, да подготви пречис-
тен текст на Статутот на Акционерското друштво за 
вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕР-
ГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, во државна сопственост. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 42-11373/1-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

57. 
Врз основа на член 52 став 1 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, 43/14 и 160/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
8.1.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за внатрешни работи бр. 09-4366/3 
од 29.12.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11561/7-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

58. 
Врз основа на член 52 став 1 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, 43/14 и 160/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
8.1.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ  

ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Државен инспекторат за техничка инспекција бр. 
09-3501/3 од 29.12.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11561/8-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

59. 
Врз основа на член 52 став 1 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, 43/14 и 160/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
8.1.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АПЕЛАЦИОНЕН  

СУД ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Апелационен суд Гостивар бр. 09-3467/3 од 
29.12.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11561/9-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

60. 
Врз основа на член 52 став 1 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, 43/14 и 160/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
8.1.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА НАЦИОНАЛНА УС-
ТАНОВА „МУЗЕЈ НА АЛБАНСКАТА АЗБУКА“ –  

БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземен предмет во управна по-
стапка на Национална установа „Музеј на албанската 
азбука“ - Битола бр. 09-5265/2 од 29.12.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11561/10-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

61. 
Врз основа на член 52 став 1 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, 43/14 и 160/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
8.1.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за образование и наука бр. 09-
3469/3 од 29.12.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11561/11-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

62. 
Врз основа на член 52 став 1 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. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 8.1.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за от-

стапување на одземен предмет со правосилна пресуда на 
Министерството за внатрешни работи бр. 09- 4365/3 од 
29.12.2014 година.    

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

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

 
Бр. 42-11561/17-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

63. 
Врз основа на член 52 став 1 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. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 8.1.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за от-

стапување на одземен предмет со правосилна пресуда на 
Министерството за внатрешни работи бр. 09- 5872/3 од 
29.12.2014 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11561/18-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

64. 
Врз основа на член 52 став 1 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. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 8.1.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерството за финансии – Царинска управа 
бр. 09-4873/3 од 29.12.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11561/19-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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65. 
Врз основа на член 52 став 1 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. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 8.1.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕД-
НИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на Служ-
бата за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија бр. 09- 4100/4 од 29.12.2014 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11561/20-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

66. 
Врз основа на член 52 став 1 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. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 8.1.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОС-
ИЛНА ОДЛУКА НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ  

ЗА ТРАНСПОРТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Државниот инспекторат за транспорт бр. 09-3845/3 
од 29.12. 2014 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11561/21-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

67. 
Врз основа на член 52 став 1 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.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 8.1.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОС-
ИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА  

ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Државен инспекторат за техничка инспекција бр. 
09-218/6 од 29.12.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11561/22-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

68. 
Врз основа на член 52 став 1 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. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 8.1.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП „СТРЕЖЕВО" 

БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈП „Стрежево" Битола бр. 09-689/3 од 29. 12. 
2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-11561/23-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

69. 
Врз основа на член 52 став 1 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. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 8.1.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА СЛУЖБА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземен предмет во управна по-
стапка на Служба за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија бр. 09-5305/3 од 
29.12.2014 година. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 42-11561/24-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

70. 

Врз основа на член 52 став 1 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. 98/2008, 

145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата, одржана 

на 8.1.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 

ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ЈП „СТРЕЖЕВО"  

БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на трајно одземен предмет во управна по-

стапка на ЈП „Стрежево" Битола бр. 09-5269/3 од 

29.12.2014 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 42-11561/25-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

71. 

Врз основа на член 52 став 1 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. 98/2008, 

145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата, одржана 

на 8.1.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СУДСКИ СОВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Судски совет на Република Македонија бр. 09- 

4264/3 од 29.12.2014 година. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 42-11561/26-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

72. 

Врз основа на член 49-г став 1 од  Законот за Ца-

ринската управа („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 

48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14 и 167/14), Владата на 

Република Македонија на седницата одржана на 

8.1.2015 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА УПРАВУВАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ  И ОДРЖУВА-

ЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ  

ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ ЗА 2015 ГОДИНА 

 

I 

ОПШТА ОДРЕДБА 

 

Со оваа програма се пропишува управувањето, уре-

дувањето и одржувањето на објектите на граничните 

премини на Република Македонија за патен сообраќај 

за 2015 година. 

 

II 

ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

 

Основни извори на средствата потребни за реализи-

рање на оваа програма се планирани во Буџетот на Ре-

публика Македонија за 2015 година. 

За реализација на оваа програма потребни се вкуп-

но 23.132.569,00 денари и истите се планирани од бу-

џетски раздел 09003-Царинска управа на Република 

Македонија, буџетска сметка 637-16, програма 22 – 

Унапредување на капацитетите на контрола врз приме-

на на законите и сметка 631-14, програма 20 –Инвести-

рање во вработените во Царинската управа. 
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III 

ДИНАМИЧЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ 

НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

 

Активности поврзани со изградба на објекти и ин-

фраструктура кои се наоѓаат во границите на опфат ут-

врдени со урбанистичките планови за граничните пре-

мини, не се предвидуваат во текот на 2015 година, со 

оглед дека не се предвидени средства за оваа намена во 

Буџетот на Република Македонија за 2015 година. 

Царинската управа во тек на 2015 година ќе има ак-

тивности околу изработка на документација за реализа-

ција на проектите поврзани со изградба на објекти и 

инфраструктура  на граничните премини Табановце и 

Ќафасан кои ќе се реализираат со финансиски средства 

обезбедени од IPA програмата на Европската унија. 

 

IV 

ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ 

НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

 

Инвестиционото одржување на граничните преми-

ни опфаќа: санација, реконструкција и замена на об-

јекти, опрема, инсталации и др. 

Активности во делот на инвестиционо одржување 

на граничните премини не се предвидуваат во текот на 

2015 година, со оглед дека не се предвидени средства 

за оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 

2015 година. 

Со тековното одржување на граничните премини се 

предвидува одржување на: објекти, опрема и инстала-

ции, ваги, рампи, агрегати, чистење на наноси од снег 

на платото во зона на контрола на патници и терминал, 

одржување на хигиена на отворени површини на гра-

ничните премини и терминали и одржување на против-

пожарни апарати. 

Тековното и инвестиционо одржување на гранични-

те премини се предвидува да се изврши со средства од 

буџетската сметка на Царинската управа за 2015 го-

дина, раздел 09003- Царинска управа, сметка 637-16, 

програма 22  ставки 424 и 425 и сметка 631-14, програ-

ма 20, ставка 424.  

 

Предвидени средства за реализација:    

                                      23. 132.569 денари 

 

V 

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛО-

ВЕН ПРОСТОР, КОЛСКИ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШТА,  

ТЕРМИНАЛИ И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ 

 

Активности за подготвителни работи за изградба на 

деловен простор, колски ваги, паркиралишта, термина-

ли и санитарни јазли на граничните премини, во делот 

на изготвување на техничка и тендерска документација 

за изработка на проекти и тендерска документација за 

изградба на овие објекти, не се предвидуваат во текот 

на 2015 година, со оглед дека не се предвидени сред-

ства за оваа намена во Буџетот на Република Македо-

нија за 2015 година. 

VI 

ПЛАН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШ-

ТЕ ОПРЕДЕЛЕНО СО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

ЗА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

 

1. Иницирање на изработка на урбанистички 

проекти, технички планови, документација и усло-

ви за градба 

 

Со планот за уредување на градежното земјиште 

определено со урбанистички планови, се планира ини-

цирање на изработка и усвојување на урбанистички 

планови за граничните премини, како и измена на по-

стојните. 

Согласно Годишната програма за изработка на ур-

банистички планови и државна и локална урбанистич-

ка планска документација во Република Македонија во 

2013 година донесена од Владата на Република Маке-

донија („Службен весник на Република Македонија“ 

број 4/2013, 69/2013 и 130/2013) изработени се урба-

нистички планови за гранични премини Делчево и Но-

во Село, додека во тек е изработка на нови урбанистич-

ки планови за граничен премин Стар Дојран и грани-

чен премин Ќафасан, кои се во завршна фаза. До Ми-

нистерството за транспорт и врски, за 2014 година, 

иницирана е изработка на урбанистичка планска доку-

ментација и за граничните премини Табановце, Меџит-

лија и Блато. 

Активности за изработката на архитектонско урба-

нистичките проекти, изработката на главните проекти, 

изработката на ревизијата на проектната документа-

ција, како и изработката на геодетските елаборати и 

елаборатите за експропријација, не се предвидуваат во 

текот на 2015 година, со оглед дека не се предвидени 

средства за оваа намена во Буџетот на Република Ма-

кедонија за 2015 година. 

 

2. Планирање, градење, поставување, прена-

мена, реконструкција и отстранување на објекти 

 

Активности за планирање, градење, поставување, 

пренамена, реконструкција и отстранување на објекти 

не се предвидуваат во текот на 2015 година, со оглед 

дека не се предвидени средства за оваа намена во Буџе-

тот на Република Македонија за 2015 година. 

 

3. Решавање на имотно-правни односи  на гра-

дежното земјиште 

 

Царинската управа во 2015 година ќе продолжи со 

постапката за запишување на правата на недвижности-

те на граничните премини  во сопственост на Републи-

ка Македонија.  

Активности поврзани со постапки за експроприја-

ција на земјиште во опфатот на граничните премини, 

како и исплата на надоместоци за веќе експроприрано 

земјиште не се предвидуваат во текот на 2015 година, 

со оглед дека не се предвидени средства за оваа намена 

во Буџетот на Република Македонија за 2015 година. 
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VII 

НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР, 

КОЛСКИТЕ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШТА, ТЕРМИНАЛИ 

И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ 

 

Користењето на деловниот простор, паркиралишта, 

терминали и санитарни јазли се врши врз основа на 

потпишување на договори за регулирање на односите 

меѓу органите на државната управа и правните лица 

кои вршат дејности кои се поврзани со царинското ра-

ботење од една страна и Царинската управа од друга 

страна во врска со користење простор на граничните 

премини за патен сообраќај. 

Во договорите ќе се дефинираат површините кои ги 

користат органите на државната управа како и остана-

тите права и обврски во поглед на регулирање на заед-

ничките трошоци за тековно одржување, струја, гре-

ење, вода, комуналии, јавна хигиена, примена на про-

писи од областа на ПП заштита.  

Начинот на користење на деловниот простор од 

страна на правните лица кои вршат дејности кои се 

поврзани со царинското работење и чие присуство на 

граничните премини е неопходно, ќе се регулира со 

склучување поединечни договори за закуп согласно За-

конот за Царинска управа. 

 

VIII 

ПЛАН ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ 

НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПОД ЗАКУП 

 

Деловниот и рекламниот простор, Царинската упра-

ва ќе го издава под закуп по пат на јавен оглас за при-

бирање на понуди и спроведување на постапка за јавно 

наддавање, при што се предвидува склучување на дого-

вор со правното лице кое ќе излицитира  највисока це-

на за закуп на деловен и рекламен простор на гранич-

ните премини на Република Македонија за патен сооб-

раќај, а врз основа на почетна цена утврдена во соглас-

ност со Правилникот за висината на надоместоците за 

извршените услуги и почетната висина на закупнината 

на деловниот и рекламниот простор на граничните пре-

мини за патен сообраќај. 

 

IX 

ВИД НА УСЛУГИ  НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

ЗА КОИ СЕ НАПЛАТУВА НАДОМЕСТОК 

Видот на услугите на граничните премин за кои се 

наплатува надоместок се: 

-  Издавање на деловен и рекламен простор под за-

куп и  

- Извршена услуга – надоместок за престој на ца-

рински терминал подолго од времетраењето на царин-

ската постапка. 

X 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-11421/1-14 Заменик на претседателот 

8 јануари 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

73. 

Врз основа на член 79 точка 3) од Законот за при-

ватно обезбедување („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 166/12 и 164/13),  министерот за внат-

решни работи донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОД-

РЖИНАТА НА ПРОГРАМИТЕ И НАЧИНОТ НА 

ОСПОСОБУВАЊЕТО НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ЗА 

ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПО-

ЛАГАЊЕТО НА СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ, ФОРМА-

ТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРА-

ЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРИВАТ-

НО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 

НА ОБРАСЦИТЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ПРИВАТНО  

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за содржината на програмите и на-

чинот на оспособувањето на физичките лица за физич-

ко и техничко обезбедување, полагањето на стручните 

испити, формата и содржината на образецот на барање-

то за издавање на лиценца за приватно обезбедување и 

формата и содржината на обрасците на лиценците за 

приватно обезбедување („Службен весник на Републи-

ка Македонија” бр. 79/13 и 137/14) во член 13 во ставо-

вите 1 и 3 зборот „записник“ се заменува со зборот „из-

вештај“, а во ставовите 2 и 4 зборот „записникот“ се за-

менува со зборот „извештајот“. 

 

Член 2 

Прилозите број 6 и 7 се заменуваат со нови Прило-

зи број 6 и 7, кои се дадени во прилог и се составен дел 

на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 13.1-367/1 Министер 

5 јануари  2015 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

74. 
Врз основа на член 151 став 2 од Законот за правда 

за децата („Службен весник на Република Македонија” 
бр.148/13) министерот за правда, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕТЕ КОЕ Е ЖРТВА 
ИЛИ Е ОШТЕТЕНО СО ДЕЈСТВИЕ КОЕ СО ЗАКОН 
Е ПРЕДВИДЕНО КАКО КРИВИЧНO ДЕЛO НА НА-
СИЛСТВО И НА ДРУГИ АКТИ НА ИНДИВИДУАЛ-
НО ИЛИ ГРУПНО НАСИЛСТВО, ЗА 2015 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се обезбедуваат средства за 
обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со 
дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo 
на насилство и на други акти на индивидуално или 
групно насилство, за 2015 година. 

Средствата за реализација на оваа програма се обез-
бедуваат во Буџетот на Република Македонија за 2015 
година, раздел 07001 – Министерство за правда, Прог-
рама 10 – Администрација, Категорија 46 – субвенции 
и трансфери, расходна ставка 464 –Разни трансфери. 
 

II 
Средствата од делот I од оваа програма ќе се корис-

тат за обесштетување на дете кое е жртва или оштетено 
со дејствие кое со закон е предвидено како кривично 
дело на насилство и на други акти на индивидуално 
или групно насилство, согласно одредбите од Законот 
за правда за децата. 

За реализација на оваа програма од Буџетот на Ре-
публика Македонија, односно Министерството за прав-
да одобрени се 500.000,00 денари. 

 
III 

Исплатите на обесштетувањата врз основа на оваа 
програма, од страна на Министерството за правда се 
реализираат најдоцна до 30 дена по добивањето на ре-
шението за исплата на обесштетување од надлежен 
суд. 

 
IV 

За начинот и динамиката на реализирање на оваа 
програма се грижи Министерството за правда. 

 
V 

Министерството за правда до Владата на Република 
Македонија доставува извештај за реализација на ко-
ристењето на средствата од оваа програма, во кој ќе 
бидат опфатени постигнатите резултати и финансиски 
показатели, како и образложението за евентуалните от-
стапувања од планираните активности, најдоцна до 31 
јануари 2016 година. 

 
VI 

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

 
Бр. 14-3678/6  

26 декември 2014 година Министер за правда, 
Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  
И ВРСКИ 

75. 
Врз основа на член 5 ставови 2 и 7 од Законот за 

превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 
140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 
42/14, 112/14 и 166/14), министерот за транспорт и 
врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПОСЕБНИТЕ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИО-
НИ УСЛОВИ ЗА ВОЗИЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОД-
ДЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ 
СООБРАЌАЈ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА ПОТВРДАТА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБ-
НИТЕ ТЕХНИЧКО-ЕКСПОЛАТАЦИОНИ УСЛОВИ  

 
Член 1 

Во Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за посебните техничко-експлоатациони 
услови за возилата за вршење на одделните видови на 
превоз во патниот сообраќај и за формата и содржина-
та на потврдата за исполнување на посебните тех-
ничко-експолатациони услови (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 160/14)  одредбите од члено-
вите 1 и 3 нема да се применуваат од денот на влегува-
ње во сила на овој правилник до 1 април 2015 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр. 01-282/1 Министер 

9 јануари 2015 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
76. 

Согласно член 74 став (8) од Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 
и 187/14), министерот за транспорт и врски донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, 
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  И ОБРАЗЕ-
ЦОТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДБИТЕ ОДНОСНО ПОСТАВУВАЊЕ НА ОП-
РЕМАТА ЗА КОИ НЕ Е ПОТРЕБНО ОДОБРЕНИЕ  

ЗА ГРАДЕЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на барањето, потребната документација и об-
разецот на решението за изведување на градбите  од-
носно поставување на опремата за кои не е потребно 
одобрение за градење. 

 
Член 2 

За изградба на мерни станици за заштита на медиу-
мите на животната средина потребно е да се достави 
доказ за право на градење согласно Законот за градење. 

 
Член 3 

За изградба на привремени градби наменети за ис-
тражувачки дејности (градби за вршење истражувачки 
мерења, природни ресурси, мерни станици за ветер, 
сонце, воздух, бушотини, ископи и слично) потребно е 
да се достави следната документација: 
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- доказ за право на градење согласно Законот за гра-
дење; 

- согласност од Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство за градбите чија височина надминува 6 метри 
и  

- согласност од Агенцијата за енергетика доколку 
се работи за изградба на градби за истражувачки мере-
ња за изградба на енергетски објекти. 

 
Член 4 

За изградба на градби во функција на градобијна 
одбрана и градби за сигнализација во воздушниот со-
обраќај потребно е да се достави следната документа-
ција: 

- основен проект - фаза архитектура; 
- доказ за право на градење согласно Законот за гра-

дење и 
- согласност од Министерството за внатрешни ра-

боти, Министерството за одбрана, Дирекцијата за заш-
тита и спасување и Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство за градбите во функција на градобијната од-
брана, а за градбите за сигнализација во воздушниот 
сообраќај согласност од Агенцијата за цивилно возду-
хопловство. 

 
Член 5 

За изградба на некатегоризиран пат кој служи за 
стопанисување со шуми и користење на други природ-
ни ресурси одобрени со посебен пропис потребно е да 
се достави следната документација: 

- проект за инфраструктура одобрен од надлежен 
орган; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-
ботен согласно проектот за инфраструктура; 

- доказ за право на градење согласно Законот за гра-
дење; 

- согласност за приклучок на постоечки пат издаде-
на од надлежен орган и  

- согласност за сеча на шума издадена од Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство доколку при изградбата треба да се изврши сеча 
на шума. 

 
Член 6 

(1)За изградба на споменици, спомен обележја и 
скулптури потребно е да се достави следната докумен-
тација: 

 - ревидиран основен проект; 
 - извод од урбанистичкo-планската документација 

(детален урбанистички план, урбанистички план за 
село, урбанистички план вон населено место, државна 
урбанистичка планска документација или локална ур-
банистичка планска документација) со која е предвиде-
на изградбата на овие градби; 

- одлука за изведување на градбата донесена од 
страна на Советот на општината, Советот на општина-
та во градот Скопје или Советот на градот Скопје до-
колку овие градби не се предвидени со урбанистичко-
планската документација, која се состои од графички и 
текстуален дел, при што текстуалниот дел содржи по-
датоци за градбата и просторот за поставување на град-
бата (површина и висина) а графичкиот дел се состои 
од приказ на постоечката и планираната состојба; 

- микролокациски услови, кои претставуваат извод 
од графичкиот и текстуалниот дел на одлуката од став 
(1) алинеја 3 на овој член, доколку овие градби не се 
предвидени со урбанистичко-планската документација, 
кои ги издава општината односно градот Скопје чиј 
Совет ја донел одлуката од ставот (1) алинеја 3 на овој 
член; 

- согласност од Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство за градбата чија височина надминува 6 метри и 

- согласност од градот Скопје, доколку градбата се 
изведува на подрачјето на општините во градот Скопје, 
а не е донесена одлука за изведување на градбата сог-
ласно став (1) алинеја 3 на овој член од страна на Сове-
тот на градот Скопје. 

(2)Во случаите од став (1) на овој член како доказ 
за право на градење се доставува одлуката од став (1) 
алинеја 3 на овој член. 

 
Член 7 

За изградба на градби со кои се овозможува и олес-
нува движењето на лицата со инвалидност до и во 
градбата потребно е да се достави следната документа-
ција: 

- основен проект – фаза градежен дел и 
- извод од урбанистичко-планската документација 

(детален урбанистички план, урбанистички план за 
село, урбанистички план вон населено место, државна 
урбанистичка планска документација или локална ур-
банистичка планска документација) со која се потврду-
ва објектот во чија функција треба да се изградат овие 
градби. 

 
Член 8 

При вградување и замена на опрема во градба која е 
во употреба, заради проширување на капацитетот на 
градбата, а со која не се менува намената на градбата и 
просторијата во која е сместена опремата, ниту се ме-
нуваат општите услови за заштита и спасување предви-
дени со основниот проект потребно е да се достави 
следната документација: 

- акт за употреба или Имотен лист за објектот во кој 
треба да се вгради или замени опрема и 

- согласност од Агенцијата за електронски комуни-
кации. 

 
Член 9 

За поставување на телекомуникациска опрема за 
интерен пренос на говор и слика, опрема во функција 
на заштита на градбата од кражби, заштита и спасува-
ње се доставува акт за употреба или Имотен лист за об-
јектот во кој треба да се постави опремата. 

 
Член 10 

За поставување на електронска комуникациска оп-
рема за пренос на слика, говор и други податоци која 
се поставува на објекти потребно е да се достави след-
ната документација: 

- ревидиран основен проект; 
- извод од урбанистичко-планската документација 

(детален урбанистички план, урбанистички план за 
село, урбанистички план вон населено место, државна 
урбанистичка планска документација или локална ур-
банистичка планска документација) со кој се потврдува 
објектот на кој треба да се постави опремата; 

- договор со заедницата на сопственици на посебни 
делови на објектот или писмена согласност од мно-
зинството сопственици на посебните делови од објек-
тот кои претставуваат повеќе од половината од вкупна-
та површина на објектот, доколку опремата се поставу-
ва на зграда во етажна сопственост односно има писме-
на согласност од сопственикот/сопствениците доколку 
се поставува на индивидуален објект; 

- согласност од Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство за опремата чија височина надминува 6 метри 
од највисоката точка на објектот на кој треба да се пос-
тави. 

- согласност од Агенцијата за електронски комуни-
кации; 

- нотификација од Агенцијата за електронски кому-
никации, доколку опремата служи за вршење на јавна 
дејност и 
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- елаборат за заштита на животната средина одоб-
рен од надлежен   орган, за електронската комуника-
циска опрема за која согласно прописите за животна 
средина е предвидена изработка на овој елаборат.  

 
Член 11 

За поставување на рекламни и информативни паноа 
кои се поставуваат на објекти потребно е да се достави 
следната документација: 

- основен проект - фаза статитка; 
- извод од урбанистичко-планската документација 

(детален урбанистички план, урбанистички план за 
село, урбанистички план вон населено место, државна 
урбанистичка планска документација или локална ур-
банистичка планска документација) со кој се потврдува 
објектот на кој треба да се постави рекламно пано; 

- договор со заедницата на сопственици на посебни 
делови на објектот или писмена согласност од мно-
зинството сопственици на посебните делови од објек-
тот кои претставуваат повеќе од половината од вкупна-
та површина на објектот, доколку паноата се поставу-
ваат на зграда во етажна сопственост односно има 
писмена согласност од сопственикот/сопствениците 
доколку се поставуваат на индивидуален објект и 

- согласност од Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство за паноата чија височина надминува 6 метри 
од највисоката точка на објектот на кој треба да се по-
стават. 

 
Член 12 

За изградба на ограда потребно е да се достави 
следната документација: 

- основен проект - фаза архитектура, а доколку е 
предвидено оградата да има електрични инсталации и 
фаза електрика; 

- извод од урбанистичко-планската документација 
(детален урбанистички план, урбанистички план за 
село, урбанистички план вон населено место, државна 
урбанистичка планска документација или локална ур-
банистичка планска документација) за градежната пар-
цела  на која ќе се гради оградата; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-
ботен согласно изводот од урбанистичко-планската до-
кументација и 

- доказ за право на градење согласно Законот за гра-
дење.  

 
Член 13 

За изградба на потпорен ѕид потребно е да се дос-
тави следната документација : 

- ревидиран основен проект-фаза градежен дел со 
решение за одведување на површински и  подземни во-
ди и 

- доказ за право на градење согласно Законот за гра-
дење.  

 
Член 14 

За изградба на помошни градби кои се во функција 
на објект за домување или друг вид на објект и се гра-
дат на иста урбанистичка парцела (гаража со бруто раз-
виена површина до 50 м2, остава, септичка јама и сл.) 
потребно е да се достави следната документација : 

- основен проект-фаза архитектура и фаза статика; 
- извод од урбанистичко-планската документација 

(детален урбанистички план, урбанистички план за 
село, урбанистички план вон населено место, државна 
урбанистичка планска документација или локална ур-
банистичка планска документација) за градежната пар-
цела на која е изграден објектот во чија функција ќе се 
градат овие градби; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-
ботен согласно изводот од урбанистичко-планската до-
кументација; 

- доказ за право на градење согасно Законот за гра-
дење; 

- согласност од непосреден сосед доколку е предви-
дено градбата да се гради на помало растојание од 1,5 
метри од регулационата линија на градежната парцела 
која е сопственост на непосредниот сосед и 

- согласност од Државен санитарен и здравствен 
инспекторат, доколку се работи за изградба на септич-
ка јама. 

 
Член 15 

(1)За изградба на настрешници во функција на об-
јект потребно е да се достави следната документација: 

- основен проект - фаза статика и фаза архитектура, 
а доколку е предвидено настрешницата да има елек-
трични инсталации и фаза електрика; 

- извод од урбанистичко-планската документација 
(детален урбанистички план, урбанистички план за 
село, урбанистички план вон населено место, државна 
урбанистичка планска документација или локална ур-
банистичка планска документација) за градежната пар-
цела на која е изграден објект во чија функција ќе се 
гради настрешницата; 

- согласност од непосреден сосед доколку е предви-
дено настрешницата да се гради на помало растојание 
од 1,5 метри од регулационата линија на градежната 
парцела која е сопственост на непосредниот сосед и 

- доказ за право на градење согласно Законот за гра-
дење доколку со изградбата на настрешницата се зафа-
ќа градежно земјиште. 

(2)Доколку се предвидува изградба на настрешница 
во функција на објект кој е во сопственост на Републи-
ка Македонија односно државни органи, агенции, фон-
дови и други правни субјекти основани од Република 
Македонија како доказ за право на градење согласно 
став (1) алинеја 4 на овој член, се доставува Имотен 
лист со право на сопственост на Република Македо-
нија. 

(3)Доколку се предвидува изградба на настрешница 
во функција на објект во етажна сопственост како до-
каз за право на градење се доставува  договор со заед-
ницата на сопственици на посебни делови на објектот 
или писмена согласност од мнозинството сопственици 
на посебните делови од објектот кои претставуваат по-
веќе од половината од вкупната површина на објектот 
со Имотни листови за посебните делови на објектот. 

(4)Доколку се предвидува изградба на настрешница 
во функција на објект, со која се зафаќа јавна пов-
ршина, како доказ за право на градење согласно став 
(1) алинеја 4 на овој член, се доставува согласност од 
општината, општината во градот Скопје односно гра-
дот Скопје во чија надлежност е јавната површина. 

 
Член 16 

За изградба на базен на ниво на терен за индивиду-
ална употреба потребно е да се достави следната доку-
ментација: 

- основен проект-фаза архитектура и фаза водовод и 
канализација, а доколку се предвидени електрични 
инсталации и фаза електрика; 

- извод од урбанистичко-планската документација 
(детален урбанистички план, урбанистички план за 
село, урбанистички план вон населено место, државна 
урбанистичка планска документација или локална ур-
банистичка планска документација) за градежната пар-
цела на која е изграден објектот во чија функција ќе се 
гради базенот; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-
ботен согласно изводот од урбанистичко-планската до-
кументација; 
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- согласност од непосреден сосед доколку е предви-
дено базенот да се гради на помало растојание од 1,5 
метри од регулационата линија на градежната парцела 
која е сопственост на непосредниот сосед и 

- доказ за право на градење согласно Законот за гра-
дење.  

 
Член 17 

За изградба на привремени градби за потреби на 
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони 
кои се градат во рамки на технолошките индустриски 
развојни зони потребно е да се достави следната доку-
ментација: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-
планска документација со која е предвидена изградбата 
на предметната градба; 

- програма за изведување на градбата, доколку 
градбата не е предвидена со урбанистички план или ур-
банистичко-планска документација;  

- микролокациски услови, кои претставуваат извод 
од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од 
став 1 алинеја 2 на овој член, доколку градбата не е 
предвидена со урбанистички план или урбанистичко-
планска документација, кои ги издава органот кој ја 
одобрил програмата од став 1 алинеја 2 на овој член; 

- ревидиран основен проект; 
- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно изводот од урбанистички план или ур-
банистичко-планската документација односно согласно 
микролокациските услови и  

- доказ дека градежното земјиште предвидено за из-
ведување на градбата е сопственост на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 18 

За изградба на отворени и затворени спортски игра-
лишта потребно е да се достави следната документа-
ција: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-
планска документација со која е предвидена изградбата 
на спортското игралиште; 

- програма за изведување на спортски игралишта 
доколку игралиштето не е предвидено со урбанистички 
план или урбанистичко-планска документација, 

- микролокациски услови, кои претставуваат извод 
од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од 
став 1 алинеја 2 на овој член, доколку спортското игра-
лиште не е предвидено со урбанистички план или урба-
нистичко-планска документација, кои ги издава орга-
нот кој ја одобрил програмата од став 1 алинеја 2 на 
овој член; 

- ревидиран основен проект; 
- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно изводот од урбанистичкиот план или 
урбанистичко-планската документација односно сог-
ласно микролокациските услови и  

- доказ дека градежното земјиште предвидено за из-
ведување на спортското игралиште е сопственост на 
Република Македонија, а доколку земјиштето е во при-
ватна сопственост на физичко или правно лице се дос-
тавува договор за долготраен закуп склучен со сопстве-
никот на земјиштето или писмена согласност од соп-
ственикот на земјиштето. 

 
Член 19 

За изградба на спортски сали со бруто развиена 
површина до 1500м2 потребно е да се достави следната 
документација: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-
планска документација со која е предвидена изградбата 
на спортската сала; 

- програма за изведување на спортски сали доколку 
спортската сала не е предвидена со урбанистички план 
или урбанистичко-планска документација,   

- микролокациски услови, кои претставуваат извод 
од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од 
став 1 алинеја 2 на овој член, доколку спортската сала 
не е предвидена со урбанистички план или урбанис-
тичко-планска документација, кои ги издава органот 
кој ја одобрил програмата од став 1 алинеја 2 на овој 
член; 

- ревидиран основен проект; 
- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно изводот од урбанистичкиот план или 
урбанистичко-планската документација односно сог-
ласно микролокациските услови и 

- доказ дека градежното земјиште предвидено за из-
ведување на спортската сала е сопственост на Републи-
ка Македонија, а доколку земјиштето е во приватна 
сопственост на физичко или правно лице се доставува 
договор за долготраен закуп склучен со сопственикот 
на земјиштето или писмена согласност од сопствени-
кот на земјиштето. 

 
Член 20 

(1)За поставување на мерни и разводни ормари за 
електрична енергија и нисконапонски кабли потребно е 
да се достави:  

- ревидиран основен проект; 
- геодетски елаборат за линиски инфраструктурен 

објект; 
- копија од катастарски план за земјиштето на кое 

ќе бидат поставени ормарите односно каблите, доколку 
се работи за ормари односно кабли кои се поставуваат 
на земјиште; 

- доказ дека земјиштето на кое се поставува орма-
рот односно кабелот е сопственост на Република Маке-
донија, а доколку земјиштето е во приватна сопстве-
ност на физичко или правно лице се доставува писмена 
согласност од сопственикот на земјиштето или доказ за 
утврдено право на службеност, доколку се работи за 
ормари односно кабли кои се поставуваат на земјиште 
и 

- писмена согласност за поставување на ормари од-
носно кабли од сопственик на објект односно од заед-
ницата на сопственици на посебни делови на објект во 
етажна сопственост кои претставуваат повеќе од поло-
вината од вкупната површина на објектот, со Имотен 
лист за објектот односно за посебните делови на објек-
тот во етажна сопственост, доколку ормарите односно 
кабелот се поставуваат во објект. 

(2)За мерни и разводни ормари за електрична енер-
гија како и за надземни нисконапонски кабли, кои се 
поставуваат на столбови, доказот од став (1) алинеја 4 
на овој член, се однесува само за земјиштето на кое е 
изграден столбот.  

(3)Доказот од став (1) алинеја 4 на овој член не се 
доставува за подземни нисконапонски кабли. 

 
Член 21 

(1)За поставување на оптички кабли, oптички кабли 
со кабелска канализација и кабелска канализација за 
оптички кабли потребно е да се достави следната доку-
ментација: 

- ревидиран основен проект; 
- геодетски елаборат за инфраструктурен објект; 
- копија од катастарски план за земјиштето на кое 

ќе бидат поставени оптичките кабли или oптичките 
кабли со кабелска канализација или кабелската канали-
зација за оптички кабли, доколку истите  се поставува-
ат на земјиште; 

- доказ дека земјиштето на кое се поставува оптич-
киот кабел или oптичките кабли со кабелска канализа-
ција или кабелската канализација за оптички кабли е 
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сопственост на Република Македонија, а доколку зем-
јиштето е во приватна сопственост на физичко или 
правно лице се доставува договор за долготраен закуп 
склучен со сопственикот на земјиштето или писмена 
согласност од сопственикот на земјиштето или доказ за 
утврдено право на службеност, доколку се работи за 
оптички кабли односно кабелска канализација кои се 
поставуваат на земјиште; 

- писмена согласност за поставување на оптички 
кабли или oптички кабли со кабелска канализација или 
кабелска канализација за оптички кабли од сопственик 
на објект односно од заедницата на сопственици на по-
себни делови на објект во етажна сопственост кои 
претставуваат повеќе од половината од вкупната пов-
ршина на објектот, со Имотен лист за објектот односно 
за посебните делови на објектот во етажна сопстве-
ност, доколку истите се поставуваат во објект и 

- нотификација од Агенцијата за електронски кому-
никации, доколку оптичкиот кабел служи за вршење на 
јавна дејност. 

(2) За надземни оптички кабли, надземни oптички 
кабли со кабелска канализација и надземна кабелска 
канализација за оптички кабли кои се поставуваат на 
столбови, доказот од став (1) алинеја 4 на овој член, се 
однесува само за земјиштето на кое е изграден столбот.  

(3)Доказот од став (1) алинеја 4 на овој член не се 
доставува за подземни оптички кабли, подземни oптич-
ки кабли со кабелска канализација и подземна кабелска 
канализација за оптички кабли. 

 
Член 22 

За поставување на привремени градби за сместува-
ње на работници при изградба на индустриски објекти 
и линиски инфраструктурни објекти потребно е да се 
достави следната документација: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-
планска документација со која е предвидена изградбата 
на привремената градба за сместување на работници; 

- програма за изведување на привремената градба 
за сместување на работници доколку градбата не е 
предвидена со урбанистички план или урбанистичко-
планска документација; 

- микролокациски услови, кои претставуваат извод 
од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од 
став 1 алинеја 2 на овој член, доколку привремената 
градба за сместување на работници не е предвидена со 
урбанистички план или урбанистичко-планска доку-
ментација, кои ги издава органот кој ја одобрил прог-
рамата од став 1 алинеја 2 на овој член; 

- ревидиран основен проект; 
- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно изводот од урбанистичкиот план или 
урбанистичко-планската документација односно сог-
ласно микролокациските услови и 

- доказ дека градежното земјиште предвидено за из-
ведување на привремената градба за сместување на ра-
ботници е сопственост на Република Македонија, а до-
колку земјиштето е во приватна сопственост на физич-
ко или правно лице се доставува договор за долготраен 
закуп склучен со сопственикот на земјиштето или 
писмена согласност од сопственикот на земјиштето. 

 
Член 23 

(1)За поставување на подземни садови за комуна-
лен отпад потребно е да се достави следната докумен-
тација: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-
планска документација со која е предвидена изградбата 
на подземните садови; 

- одлука за изведување на подземен сад донесена од 
страна на Советот на општината, Советот на општина-
та во градот Скопје или Советот на градот Скопје до-

колку истите не се предвидени со урбанистичко-план-
ската документација, која се состои од графички и тек-
стуален дел, при што текстуалниот дел содржи подато-
ци за градбата и просторот за поставување на градбата, 
а графичкиот дел се состои од приказ на постоечката и 
планираната состојба; 

- микролокациски услови кои претставуваат извод 
од графичкиот и текстуалниот дел на одлуката од став 
(1) алинеја 2 на овој член, доколку подземните садови 
не се предвидени со урбанистички план или урбанис-
тичко-планска документација, кои ги издава органот 
чиј Совет ја донел одлуката од став (1) алинеја 2 на 
овој член; 

- ревидиран основен проект и 
- согласност од градот Скопје, доколку подземниот 

сад се поставува на подрачјето на општините во градот 
Скопје, а не е донесена одлука за поставување на садот 
согласно став (1) алинеја 2 на овој член од страна на 
Советот на градот Скопје. 

(2) Во случаите од став (1) на овој член како доказ 
за право на градење се доставува одлуката од став (1) 
алинеја 2 на овој член. 

 
Член 24 

За поставување на опрема за автоматско регулира-
ње на премин преку постојни железнички пруги и 
инсталации за автоматско следење и управување на со-
обраќајот на постојни железнички пруги се доставува 
основен проект-фаза електрика и приказ на вградената 
опрема. 

 
Член 25 

За поставување на електронска комуникациска оп-
рема за следење и регулирање на сообраќајот на по-
стојни улици се доставува следната документација: 

- основен проект-фаза електрика, а доколку опрема-
та се поставува на посебни портали основниот проект 
содржи и фаза статика и 

- согласност од сопственикот на порталот, доколку 
опремата се поставува на постоечки портали. 

 
Член 26 

Формата и содржината на барањето за издавање на 
решение за изведување на градбите односно поставува-
ње на опремата за кои не е потребно одобрение за гра-
дење се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој 
правилник.  

 
Член 27 

Формата и содржината на решението за изведување 
на градбите односно поставување на опремата за кои 
не е потребно одобрение за градење се дадени во При-
лог 2 кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 28 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на барањето, потребната документација и образе-
цот на решението за изведување на градбите  односно 
поставување на опремата за кои не е потребно одобре-
ние за градење (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.31/11, 13/13, 95/14 и 152/14 ). 

 
Член 29 

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

 
Бр. 01-18317/1 Министер 

30 декември 2014 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

77. 
По извршениот увид во основниот текст на Tари-

фник за висината на надоместокот за запишување на 
инфраструктурните објекти во катастарот на инфрас-
труктурни објекти („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.1 од 05.01.2015 година), се утврди дека е 
направена грешка заради што Управниот одбор на 
Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата 
одржана на 09.01.2014 година, даде 

 
ИСПРАВКА НА ТАРИФНИКOT  

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕК-
ТИ ВО КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ 

ОБЈЕКТИ 
 
Во Тарифникот за висината на надоместокот за за-

пишување на инфраструктурните објекти во катастарот 
на инфраструктурни објекти  („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.1 од 05.01.2015 година), во 
членот 2  во табелата во редниот број 4 наместо зборо-
вите „1 м1“  треба да стои зборот: „објект“. 

Исправката влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
Бр. 01-185/1 Управен одбор 

9 јануари 2015 година Претседател, 
Скопје Анета Јорданова, с.р. 

__________ 
78. 

По извршениот увид во основниот текст на Tари-
фникот за висината на надоместокот за запишување на 
недвижности кои останале со незапишани права и за-
пишување на промени во катастарот на недвижности и 
катастарот на инфраструктурни објекти како дел од ка-
тастарот на недвижности  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.1 од 05.01.2015 година), се утврди 
дека се направени грешки заради што Управниот одбор 
на Агенцијата за катастар на недвижности, на седница-
та одржана на 09.01.2015 година, даде 

 
ИСПРАВКА НА ТАРИФНИКОТ  

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУ-
ВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ КОИ ОСТАНАЛЕ СО 
НЕЗАПИШАНИ ПРАВА И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРО-
МЕНИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ И 
КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ 
КАКО ДЕЛ ОД КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Во Тарифникот за висината на надоместокот за за-

пишување на недвижности кои останале со незапиша-
ни права и запишување на промени во катастарот на 
недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти 
како дел од катастарот на недвижности („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.1 од 05.01.2015 го-
дина), во членот 3 во табелата се вршат следните ис-
правки: 

Во редниот број 1 по зборот „приватизација“ треба 
да стојат зборовите: „/купопродажба/подарок/размена“. 

Во редниот број 3 по зборовите „1 м2“ треба да 
стојат зборовите: „/ 1 м3 “. 

Во редниот број 5 зборовите „(врз основ на урба-
нистичко планска документација)“ треба да се бришат. 

Во редниот број 8 по зборовите „внатрешна пов-
ршина“  треба да стојат зборовите: „/отворена пов-
ршина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ треба да стојат 
зборовите: „/ 1 м3 “.  

Во членот 4 во табелата се вршат следните ис-
правки: 

Во редниот број 7 по зборовите „внатрешна пов-
ршина“ треба да стојат зборовите: „/отворена пов-
ршина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ треба да стојат 
зборовите: „/ 1 м3 “. 

Во редниот број 12 по зборовите „внатрешна пов-
ршина“ треба да стојат зборовите: „/отворена пов-
ршина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ треба да стојат 
зборовите: „/ 1 м3 “. 

Во редниот број 17 по зборовите „ запишување на 
внатрешна површина“ треба да стојат зборовите: „/от-
ворена површина/волумен“, зборовите „на внатрешна 
површина“  треба да се бришат,  а по зборовите „10 
м2“ треба да стојат зборовите: „/ 10 м3 “. 

Во редниот број 22 по зборовите „внатрешна пов-
ршина“ треба да стојат зборовите: „/отворена пов-
ршина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ треба да стојат 
зборовите: „/ 1 м3 “. 

Во редниот број 29 по зборовите „внатрешна пов-
ршина“треба да стојат зборовите: „/отворена пов-
ршина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ треба да стојат 
зборовите: „/ 1 м3“. 

Во редниот број 34 наместо зборовите „ Запишува-
ње на право на службеност, право на реален товар и 
право на стварно правен долготраен закуп на градежно 
земјиште  и  објекти за внатрешна површина треба да 
стојат зборовите: “Запишување на право на службеност 
и право на реален товар на објекти со внатрешна пов-
ршина/отворена површина/волумен “, а по зборовите 
„1 м2“ треба да стојат зборовите: „/ 1 м3 “. 

Во редниот број 39 по зборовите  “за извршување 
на” треба да стојат зборовите: “објекти со”, по зборови-
те „внатрешна површина“ треба да стојат зборовите: 
„/отворена површина/волумен“,  а по зборовите „1 м2“ 
треба да стојат зборовите: „/ 1 м3 “. 

Во редните броеви 40, 41, 42 и 43 по зборовите 
“бришење на“ треба да стојат зборовите :“претходни 
и“. 

Во редниот број 44 по зборовите “бришење на“ тре-
ба да стојат зборовите:“претходни и“, по зборовите 
„внатрешна површина“ треба да стојат зборовите: „/от-
ворена површина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ тре-
ба да стојат зборовите: „/ 1 м3“. 

Во редниот  број 49 наместо зборовите „ Бришење 
на право на службеност, право на реален товар и право 
на стварно правен долготраен закуп на градежно зем-
јиште  и  објекти на внатрешна површина“  треба да 
стојат зборовите: “Бришење на право на службеност и 
право на реален товар на објекти со внатрешна пов-
ршина/отворена површина/волумен “ а по зборовите „1 
м2“ треба да стојат зборовите: „/ 1 м3 “. 

Во редниот број 54 по зборовите  “за извршување 
на” треба да стојат зборовите:“објекти со”,  по зборови-
те „внатрешна површина“ треба да стојат зборовите: 
„/отворена површина/волумен“ а по зборовите „1 м2“ 
треба да стојат зборовите: „/ 1 м3 “. 

Во редниот број 55 наместо зборовите „Предбеле-
жување на градба внатрешна/отворена површина (про-
сек 150 м2)“ треба да стојат зборовите: “Предбележу-
вање на градба со внатрешна површина /отворена пов-
ршина/волумен“, а по зборовите „1 м2“ треба да стојат 
зборовите: „/ 1 м3 “. 

Во редниот број 56 наместо зборовите „Измени на 
предбележување во тек на градба внатрешна/отворена 
површина“ треба да стојат зборовите: “Измени на 
предбележување во тек на градба со внатрешна пов-
ршина /отворена површина/волумен “, а по зборовите 
„1 м2“ треба да стојат зборовите: „/ 1 м3 “. 

Во членот 5 во табелата се вршат следните ис-
правки: 

Во редниот број 14 наместо зборовите „ 1м1, 1м2, 
1м3“ треба да стојат зборовите „10м1, 10м2, 10м3“. 
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Во редниот број 18 наместо зборовите „Запишува-
ње на промена на податоци во катастарски операт - 
промена на наслов, промена на податоци на  носителот 
на правото, личните и адресните податоци во листот за 
предбележување на инфраструктурни објекти “ треба 
да стојат зборовите: “Запишување на промена на пода-
тоци во катастарски операт - промена на податоци за 
носителот на правото, личните и адресните податоци 
во имотен лист  за инфраструктурни објекти и во лис-
тот за предбележување на инфраструктурни објекти “. 

Исправката влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
Бр. 01-186/1 Управен одбор 

9 јануари 2015 година Претседател, 
Скопје Анета Јорданова, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

79. 
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011, 
79/2013, 164/2013, 41/2014 и 151/2014), член 28 од Зако-
нот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 
50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 
38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 
98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот 
на додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 
86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 
24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за 
животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) 
и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уп-
латување на надоместокот за задолжителни резерви на 
нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или 
производство на нафтени деривати („Службен весник на 
РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12.1.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                   ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                               до 24,909 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98                             до 26,508 
   
б) Дизел гориво                                          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                       до 27,069 
 
в) Масло за горење                                     ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                               до 26,628 
   
г) Мазут                                                      ден/кг 
- М-1 НС                                                  до 18,110 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

  а) Моторни бензини                                   ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                              до 60,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                              до 62,50 
 
б) Дизел гориво                                          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                          до 51,00 
 
в) Масло за горење                                     ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                              до 40,00 
 
г) Мазут                                                      ден/кг 
- М-1 НС                                                   до 22,892 
 
Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од гру-
пите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                   ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                              до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                              до 0,080 
 
б) Дизел гориво                                         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                        до 0,030 
 
в) Масло за горење                                     ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                              до 0,040 
 
г) Мазут                                                      ден/кг 
- М-1 НС                                                    до 0,050 

 
Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни ре-
зерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот 
за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го 
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз 
и/или производство на нафтени деривати и тоа: 
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а) Моторни бензини                                   ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                              до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                              до 0,890 
 
б) Дизел гориво                                          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                          до 0,300 
 
в) Масло за горење                                     ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                              до 0,300 
   
г) Мазут                                                      ден/кг 
- М-1 НС                                                    до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                               до 21,692 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                               до 21,788 
 
б) Дизел гориво                                         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                       до 12,121 
 
в) Масло за горење                                    ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                               до 3,230 
   
г) Мазут                                                      ден/кг 
- М-1 НС                                                    до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 13.01.2015 
година и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02 –32/1  

12 јануари 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

 
ДРЖАВEН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

80.  
Врз основа на член 44 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13 и 42/14), Држав-
ниот завод за статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ  

НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА 

 
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-декември 2014 година, во од-
нос на просечните цени на мало во 2013 година, изне-
сува – 0,9%. 

 
          Директор, 
                     д-р Благица Новковска, с.р. 

_________ 
81. 

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13 и 42/14), Држав-
ниот завод за статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ  

НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Индексот на трошоците на животот во Република 

Македонија во второто полугодие од 2014 година (пе-
риод: јули-декември 2014 година), во однос на првото 
полугодие од 2014 година (период: јануари – јуни 2014 
година), изнесува – 0,2%. 

 
          Директор, 
                     д-р Благица Новковска, с.р. 
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