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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2790. 
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15 и 27/16) Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 14.6.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИ-
ВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА 

,,ЛИЛИПУТ ДВОРЧЕ“ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватна установа за деца-детска градинка ,,ЛИЛИ-
ПУТ ДВОРЧЕ“ во Скопје, со седиште на ул. ,,Салвадор 
Аљeнде“ бр.12 во Скопје. 

  
Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 
основа на поднесеното барање од основачот Симона 
Калајџиска, со живеалиште на ул. ,,Галичица” бр.49/2-
15, општина Охрид. 

 
Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 
одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, која како 
дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, 
исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, 
културно-забавни активности, мерки и активности за 
подобрување и зачувување на здравјето и за поттикну-
вање на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, 
менталниот и социјалниот развој на детето на возраст 
од шест месеци до шест години живот, односно до 
вклучување во основно образование согласно Законот 
за заштита на децата.  

 
Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-
ци кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-
тание на деца во приватната установа за деца од член 1 
од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните 
стандарди и нормативи за вршење на дејноста. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно 
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-
носта.  

 
Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе биде сместена во објект на  ул. ,,Салвадор 
Аљeнде“ бр.12 во Скопје, со површина од 300м2. 

 
Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-
вање и воспитание е околу 70 деца, организирани во 
четири хетерогени групи, согласно Законот за заштита 
на децата.  

 
Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е според Програ-
мата за рано учење и развој („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.46/14). 

Член 9 
Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во 

приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 
македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно  
Законот за заштита на децата. 

 
Член 10 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-
то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-
цијална политика и уписот во Централниот регистар на 
Република Македонија. 

 
Член 11 

Средствата за основање и работа на приватната ус-
танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 
основачот. 

 
Член 12 

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

 
Бр. 42-2475/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

2791. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана 14.6.2016 го-
дина, донесе 

                                                                      
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г4-СТОВА-
РИШТА КО НЕГОТИНО ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 
Член 1 

Со оваа oдлука 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 Г4-стоваришта КО Него-
тино, општина Неготино. 

 
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. 42-2663/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



21 јуни 2016  Бр. 115 - Стр. 5 

 
 

 

2792. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана 14.6.2016 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН 
ПАТ ДЕЛНИЦА КРСТОСНИЦА ЛОКАЛЕН ПАТ 
С.ОБЕДНИК - С.СМИЛЕВО - МАНАСТИР СВ.ПЕ-
ТАР - С.БОИШТЕ КО СМИЛЕВО И КО БОИШТЕ  

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на локален 
пат делница крстосница локален пат с.Обедник - 
с.Смилево - манастир св.Петар - с.Боиште КО Смилево 
и КО Боиште, општина Демир Хисар. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 1023м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

 
Бр. 42-2972/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2793. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана 14.6.2016 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-
ТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОД ЗА ВО-
ДОСНАБДУВАЊЕ НА ВИКЕНД НАСЕЛБА ВО КРУ-
ШЕВО КО СЕЛЦЕ, КО АРИЛЕВО И КО НОРОВО,  

ОПШТИНА КРУШЕВО 
  

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на водовод 
за водоснабдување на викенд населба во Крушево КО 
Селце, КО Арилево и КО Норово, општина Крушево. 

                                                                            
Член 2 

 Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 369м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-2973/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2794. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 
196/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОД-
ЗЕМНА ВОДА ЗА ФЛАШИРАЊЕ ЗА КОМЕРЦИ-
ЈАЛНИ ПОТРЕБИ, НА ЛОКАЛИТЕТ П’КЛИШТЕ,  

ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 
 
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за за-

почнување на постапка за доделување на концесија за 
користење на подземна вода за флаширање за комерци-
јални потреби, на локалитет П’клиште, општина Ранков-
це бр. 42-120/2 од 16 февруари 2016 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 31/16). 

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

 
Бр. 42-3062/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



 Стр. 6 - Бр. 115                                                                                           21 јуни 2016 
 

 

2795. 

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 
и 132/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.6.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса, 

вкупно 2 (две) семејни домаќинства, кои не се покрие-
ни со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие 
Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат 
програмските сервиси на Македонската радио-телеви-
зија од с.Безово, општина Струга, а чии носители на се-
мејни домаќинства како обврзници за плаќање радио-
дифузна такса се: 

1. Битолкоска Веселинка, ул. „Населба без 
уличен систем” ББ, с.Безово, општина Струга и 

2. Белкоска Нада, ул. „Населба без уличен сис-
тем”, с.Безово, општина Струга. 

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука. 

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

 
Бр. 42-3411/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2796. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана 14.6.2016 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА МАЛА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА 
ЗА ОТПАДНИ ВОДИ ВО СЕЛО КУЧИЧИНО КО КУ-
ЧИЧИНО ОПШТИНА ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на мала пречистителна станица за отпадни во-
ди во село Кучичино КО Кучичино, општина Чешино-
во - Облешево. 

 
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. 42-3472/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2797. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 14.6.2016 
година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА 
ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА МАЛА ХИД-
РОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА МХЕЦ ТИКВЕШ 2 

КО ТРСТЕНИК, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска 
инфраструктурна градба за мала хидроелектрична цен-
трала МХЕЦ Тиквеш 2 КО Трстеник, Општина Кава-
дарци. 

                    
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 331м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-3473/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



21 јуни 2016  Бр. 115 - Стр. 7 

 
 

 

2798. 
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 
и 132/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса, 

вкупно 153 (сто педесет и три) семејни домаќинства, 
кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јав-
ното претпријатие Македонска радиодифузија, преку 
кои се емитуваат програмските сервиси на Македон-
ската радио-телевизија од с.Сопотница, Општина Де-
мир Хисар, а чии носители на семејни домаќинства ка-
ко обврзници за плаќање радиодифузна такса се: 

1. Мечковска Лилјана, Сопотница, општина Демир 
Хисар,   

2. Јошевска Лила, ул.„Населба без уличен систем” 
ББ, с.Сопотница, општина Демир Хисар,   

3. Дамческа  Рада, ул.„ Населба без уличен систем” 
с.Сопотница, општина Демир Хисар,   

4. Мицевска Даница, ул.„Населба без уличен сис-
тем” ББ, с.Сопотница, општина Демир Хисар,   

5. Дојчиноски Ристе, ул.„Населба без уличен сис-
тем” ББ, с.Сопотница, општина Демир Хисар,   

6. Ѓуровски Александар, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар,   

7. Мицковска Роза, ул.„Населба без уличен систем” 
ББ, с.Сопотница, општина Демир Хисар,   

8. Ристевска Трајанка, ул.„Населба без уличен сис-
тем” бр.0 Б, с.Сопотница, општина Демир Хисар,   

9. Станковски Илија, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар,  

10. Кирковски Ацо, ул.„Населба без уличен систем” 
с.Сопотница, општина Демир Хисар,  

11. Василевски Добри, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

12. Боримечкоски Живко, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

13. Котевски Драги, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

14. Дамчески Благоја, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар,  

15. Цветковска Петра, ул.„Населба без уличен сис-
тем”  бр./Б, с.Сопотница, општина Демир Хисар,   

16. Малушовски Јован, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар,  

17. Малушовска Славка, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар,  

18. Поповски Коле, ул.„Населба без уличен систем” 
с.Сопотница, општина Демир Хисар,  

19. Пејковски Сашо, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар,  

20. Здравески Драге, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

21. Цветановски Никола, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

22. Јаневски Златко, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

23. Вендијовски Мирко, ул.„Населба без уличен 
систем”  бр./Б, с.Сопотница, општина Демир Хисар,   

24. Алексовски Димче, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

25. Богојевски Бранко, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

26. Дојчиновски Николче, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

27. Тошевски Нове, ул.„Населба без уличен систем” 
с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

28. Трајковски Драгољуб, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

29. Ориѓански Љубе, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

30. Крстевски Александар, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

31. Велевски Бранко, ул.„Населба без уличен сис-
тем” бр./Б, с.Сопотница, општина Демир Хисар,    

32. Лозановски Добре, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

33. Богдановски Богдан, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

34. Радовски Драге, ул.„Населба без уличен систем” 
с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

35. Трајковска Марија, ул.„Населба без уличен сис-
тем” Сопотница, општина Демир Хисар, 

36. Ориѓански Тони, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

37. Силјановска Доста, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

38. Коштревска Билјана, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

39. Кузмановски Златко, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

40. Кочовски Горјанче, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

41. Ќирковски Милан, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

42. Лозаноски Петре, ул.„Населба без уличен сис-
тем” бр./Б, с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

43. Јаневски Зоран, ул.„Населба без уличен систем” 
с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

44. Пејковски Благоја, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

45. Џамбазовски Вецко, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

46. Мицевски Христо, ул.„Населба без уличен сис-
тем” бр./Б, с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

47. Дојчиновска Александра, ул.„Населба без ули-
чен систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

48. Поповски Љупчо, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

49. Стевановски Сашо, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

50. Домазетовски Пецо, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

51. Силјановски Бобе, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

52. Крстевски Ванѓел, ул.„Населба без уличен сис-
тем” Сопотница, општина Демир Хисар, 

53. Ангелески Никола, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

54. Ивановски Злате, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

55. Радовски Добре, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

56. Дамчевски Ицо, ул.„Населба без уличен систем” 
с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

57. Василевска Донка, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

58. Кузмановски Вангел, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

59. Кузмановска Милица, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

60. Пејчиновски Стојан, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 
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61. Петрески Благоја, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

62. Брзевски Добре, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

63. Тодоровска Слободанка, ул.„Населено место без 
уличен систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

64. Лозановски Томчо, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

65. Дамчевски Киро, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

66. Насевски Драган, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

67. Костевски Киро, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

68. Миленкоски Јоцо, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

69. Малушовски Димче, ул.„Населба без уличен 
систем” Сопотница, општина Демир Хисар, 

70. Велјановски Душан, ул.„Населба без уличен 
систем” бр./Б, с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

71. Дукадиноски Марјан, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

72. Димитријовска Мара, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

73. Миноски Веселин, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

74. Поповски Добре, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

75. Квачковски Стојмир, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

76. Гроздановска Горица, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

77. Трајковски Илија, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

78. Брзески Трајче, ул.„Населба без уличен систем” 
с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

79. Кртоски Добре, ул.„Населба без уличен систем” 
с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

80. Владиков Димитар, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

81. Лозановски Бранко, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

82. Станковска Елица, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

83. Перчаковски Ванѓел, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

84. Богојевски Славко, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

85. Мреношки Трајан, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

86. Наумовски Ацко, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

87. Дамчевски Флорин, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

88. Мреношки Ќиро, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

89. Мицевски Љубе, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

90. Мурговска Роза, ул.„Населба без уличен сис-
тем” Сопотница, општина Демир Хисар, 

91. Кочовски Живко, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

92. Лозановски Јово, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

93. Костевски Благојче, ул.„Населба без уличен 
систем” Сопотница, општина Демир Хисар, 

94. Ориѓански Никола, ул.„Населба без уличен сис-
тем” бр./Б, с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

95. Митева Јелена, ул.„Населба без уличен систем” 
с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

96. Младеноски Цанко, ул.„Населба без уличен сис-
тем” бр./Б, Сопотница, општина Демир Хисар, 

97. Трајчевски Димитар, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

98. Талевски Коста, ул.„Населба без уличен систем” 
с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

99. Радовски Сане, ул.„Населба без уличен систем” 
с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

100. Николовски Љубе, ул.„Населба без уличен сис-
тем” Сопотница, општина Демир Хисар, 

101. Крстески Славко, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

102. Сивевски Владо, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

103. Тодоровски Живко, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

104. Вендијовски Лазе, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

105. Ориѓановски Јане, ул.„Населба без уличен сис-
тем” бр./Б, с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

106. Пејковски Злате, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

107. Анчевски Радован, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

108. Пејковски Никола, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

109. Димитријовски Симеон, ул.„Населба без ули-
чен систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

110. Кутретински Анѓеле, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

111. Зорбовски Киро, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

112. Трајковска Васа, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

113. Наумовски Владо, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

114. Балоски Светозар, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

115. Трајковски Владо, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

116. Јошевски Зоран, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

117. Миленковски  Борис, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

118. Николовска Васка, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

119. Радовски Љубе, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

120. Трајковски Борис, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

121. Радески Благоја, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

122. Токмаковска Трајанка, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

123. Василевски Цане, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

124. Јовановски Витомир, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

125. Кочовски Борис, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

126. Алексовски Бале, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

127. Ангелески Славе, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

128. Здравковски Васко, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

129. Трајковски Благоја, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

130. Пејковски Влорин, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 
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131. Кочовски Душан, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

132. Котевски Вецко, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

133. Радовски Димче, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

134. Кочовски Благоја, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

135. Квачковски Пејко, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

136. Ацевски Аце, ул.„Населба без уличен систем” 
с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

137. Котевски Живко, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

138. Ивановски Менде, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

139. Стевановски Благоја, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

140. Ќирковски Пецо, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

141. Котевски  Ќиро, ул.„Населба без уличен сис-
тем” Сопотница, општина Демир Хисар, 

142. Миноски Душан, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

143. Кузманоски Божин, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

144. Сековски Благоја, ул.„Населба без уличен сис-
тем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

145. Димитријовска Славка, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

146. Ѓоревски Ацо, ул.„Населба без уличен систем” 
с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

147. Богојевски Драган, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

148. Радовски Симеон, ул.„Населба без уличен сис-
тем” Сопотница, општина Демир Хисар, 

149. Стевановски Тони, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

150. Брзески Александар, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

151. Здравковски Злате, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар, 

152. Цивкароски Трендафил, ул.„Населба без ули-
чен систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар и 

153. Димитријовски Борис, ул.„Населба без уличен 
систем” с.Сопотница, општина Демир Хисар. 

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.  

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

 
Бр. 42-3486/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2799. 
Врз основа на член 136 став (2) од Законот за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник 
на Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 44/14, 
101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14.6.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 
 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса, 

вкупно 98 (деведесет и осум) обврзници, кои не се пок-
риени со радиодифузните сигнали на Јавното претпри-
јатие Македонска радиодифузија, преку кои се емиту-
ваат програмските сервиси на Македонската радио-те-
левизија од с.Дукатино, општина Василево, и тоа: 

1.1. Деведесет и пет семејни домаќинства, чии но-
сители на семејни домаќинства како обврзници за пла-
ќање радиодифузна такса се: 

- Митев Лубин, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.36, с.Дукатино, општина Василево, 

- Донев Никола, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.82, с.Дукатино, општина Василево, 

- Митевска Зора, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.7, с.Дукатино, општина Василево, 

- Кузманов Веселин, ул.„Населба без уличен сис-
тем” бр.37, с.Дукатино, општина Василево, 

- Коцев Јован, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.92, с.Дукатино, општина Василево, 

- Спасова Милка, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.3, с.Дукатино, општина Василево, 

- Спасов Никола, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.68, с.Дукатино, општина Василево, 

- Василев Илија, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.45, с.Дукатино, општина Василево, 

- Ристов Ванчо, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.36, с.Дукатино, општина Василево, 

- Трајков Ирот, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.18, с.Дукатино, општина Василево, 

- Христов Дајанчо, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.11, с.Дукатино, општина Василево, 

- Свинарска Јанева Фанија, ул.„Населба без уличен 
систем” бр.90, с.Дукатино, општина Василево, 

- Кузманов Ацо, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.10, с.Дукатино, општина Василево, 

- Донев Лазо, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.56, с.Дукатино, општина Василево, 

- Трајанов Спасоје, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.79, с.Дукатино, општина Василево, 

- Златанов Ѓорѓи, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.47, с.Дукатино, општина Василево, 

- Трајков Васе, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.77, с.Дукатино, општина Василево, 

- Златков Николчо, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.63, с.Дукатино, општина Василево, 

- Димитриев Гоце, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.87, с.Дукатино, општина Василево, 

- Јованов Никола, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.5, с.Дукатино, општина Василево, 

- Лазарова Весна, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.22  0/15, с.Дукатино, општина Василево, 

- Ристова Здравка, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.30, с.Дукатино, општина Василево, 

- Ѓорѓиева Велика, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.59, с.Дукатино, општина Василево, 

- Трајков Славко, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.67, с.Дукатино, општина Василево, 

- Ристов Димитар, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.49, с.Дукатино, општина Василево, 

- Петров Алекса, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.13, с.Дукатино, општина Василево, 

- Коцев Дончо, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.21, с.Дукатино, општина Василево, 

- Филев Милан, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.79, с.Дукатино, општина Василево, 
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- Коцев Марјан, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.21, с.Дукатино, општина Василево, 

- Иванова Цвета, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.71, с.Дукатино, општина Василево, 

- Смилков Ефтим, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.76, с.Дукатино, општина Василево, 

- Коцев Панче, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.34, с.Дукатино, општина Василево, 

- Ѓоргиев Горги, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.25, с.Дукатино, општина Василево, 

- Донев Драѓи, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.53, с.Дукатино, општина Василево, 

- Коцев Андон, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.34, с.Дукатино, општина Василево, 

- Трајков Нацо, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.81, с.Дукатино, општина Василево, 

- Младенов Тони, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.29, с.Дукатино, општина Василево, 

- Стојанов Ванчо, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.97, с.Дукатино, општина Василево, 

- Цеков Крсто, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.35, с.Дукатино, општина Василево, 

- Јефтимов Павло, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.52, с.Дукатино, општина Василево, 

- Димитриев Тони, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.54, с.Дукатино, општина Василево, 

- Митев Славко, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.40, с.Дукатино, општина Василево, 

- Младенов Јосе, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.29, с.Дукатино, општина Василево, 

- Коцев Сашко, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.34, с.Дукатино, општина Василево, 

- Петров Трајчо, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.16, с.Дукатино, општина Василево, 

- Златков Добрин, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.63, с.Дукатино, општина Василево, 

- Атанасов Александар, ул.„Населба без уличен 
систем” бр.41, с.Дукатино, општина Василево, 

- Кузманов Тома, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.89, с.Дукатино, општина Василево, 

- Христов Дончо, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.9, с.Дукатино, општина Василево, 

- Донев Велин, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.56, с.Дукатино, општина Василево, 

- Кузманов Јован, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.83, с.Дукатино, општина Василево, 

- Јованова Севда, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.15, с.Дукатино, општина Василево, 

- Ристов Спасо, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.102, с.Дукатино, општина Василево, 

- Ѓоргиев Стево ул.„Населба без уличен систем” 
бр.106, с.Дукатино, општина Василево, 

- Јефтимова Ани, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.99, с.Дукатино, општина Василево, 

- Соколов Илчо, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.20, с.Дукатино, општина Василево, 

- Димитриев Трајче, ул.„Населба без уличен сис-
тем” бр.54, с.Дукатино, општина Василево, 

- Трајков Иљо, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.7, с.Дукатино, општина Василево, 

- Христов Ило, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.2, с.Дукатино, општина Василево, 

- Христов Костадин, ул.„Населба без уличен сис-
тем” бр.8, с.Дукатино, општина Василево, 

- Танев Јован, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.10, с.Дукатино, општина Василево, 

- Крстев Спасо, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.62, с.Дукатино, општина Василево, 

- Томов Томе, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.32, с.Дукатино, општина Василево, 

- Чамџиќ Јадранка, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.75, с.Дукатино, општина Василево, 

- Цеков Мите, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.35, с.Дукатино, општина Василево, 

- Спасов Коста, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.66, с.Дукатино, општина Василево, 

- Ѓорѓиев Ѓорге, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.27, с.Дукатино, општина Василево, 

- Ристова Убавка, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.19, с.Дукатино, општина Василево, 

- Атанасов Радко, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.41, с.Дукатино, општина Василево, 

- Танева Ката, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.94, с.Дукатино, општина Василево, 

- Коцев Станко, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.24, с.Дукатино, општина Василево, 

- Танев Тодор, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.98, с.Дукатино, општина Василево, 

- Петров Васе, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.72, с.Дукатино, општина Василево, 

- Соколова Вида, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.20, с.Дукатино, општина Василево, 

- Митев Благој, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.86, с.Дукатино, општина Василево, 

- Трајанов Трајан, ул.„ Населба без уличен систем” 
бр.44, с.Дукатино, општина Василево, 

- Петров Ванчо, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.72, с.Дукатино, општина Василево, 

- Атанасова Вацка, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.121, с.Дукатино, општина Василево, 

- Ѓорѓиев Китан, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.43, с.Дукатино, општина Василево, 

- Ристова Божана, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.1, с.Дукатино, општина Василево, 

- Стојанов Душко, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.28, с.Дукатино, општина Василево, 

- Ристова Мирса, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.4, с.Дукатино, општина Василево, 

- Христов Димитар, ул.„Населба без уличен сис-
тем” бр.31, с.Дукатино, општина Василево, 

- Митев Живко, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.40, с.Дукатино, општина Василево, 

- Донев Иљо, ул.„Населба без уличен систем” бр.93, 
с.Дукатино, општина Василево, 

- Ѓоргиев Ратко, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.42, с.Дукатино, општина Василево, 

- Спасов Стaној, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.39, с.Дукатино, општина Василево, 

- Ѓеоргиева Божана, ул.„Населба без уличен сис-
тем” бр.74, с.Дукатино, општина Василево, 

- Коцев Горанчо, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.34, с.Дукатино, општина Василево, 

- Трајков Љупчо, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.77, с.Дукатино, општина Василево, 

- Цеков Горанчо, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.46, с.Дукатино, општина Василево, 

- Атанасов Јордан, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.28, с.Дукатино, општина Василево, 

- Коцева Јованка, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.24, с.Дукатино, општина Василево, 

- Велкова Зоја, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.6, с.Дукатино, општина Василево,  

- Донев Јонче, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.82, с.Дукатино, општина Василево. 

1.2. Три правни лица, и тоа: 
- ДУКАТИН-ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз, с.Дука-

тино со ЕМБС 4027005145325, 
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- МИЛВАС ДООЕЛ увоз-извоз, с.Дукатино, со ЕМ-
БС 4027007155026, и 

- ЖВ МЕТАЛ ДООЕЛ, с.Дукатино, со ЕМБС 
4039011500526. 

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.  

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

 
Бр. 42-3499/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2800. 
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 
и 132/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса, 

вкупно 9 (девет) семејни домаќинства, кои не се покри-
ени со радиодифузните сигнали на Јавното претприја-
тие Македонска радиодифузија, преку кои се емитува-
ат програмските сервиси на Македонската радио-теле-
визија од с.Нерези, општина Струга, а чии носители на 
семејни домаќинства како обврзници за плаќање ради-
одифузна такса се: 

1. Ферукоски Никола, ул.„Населба без уличен сис-
тем”,  с.Нерези, општина Струга,  

2. Латоски Трендафил, ул.„Населба без уличен сис-
тем”,  с.Нерези, општина Струга,  

3. Ѓорески Васко, ул.„Населба без уличен систем”,  
с.Нерези, општина Струга,  

4. Моуссет Магда, ул.„Населба без уличен систем”,  
с.Нерези, општина Струга,  

5. Ѓореска Лефта, ул.„Населба без уличен систем” 
бр.0Б, с.Нерези, општина Струга,  

6. Шоповски Драган, ул.„Населба без уличен сис-
тем”,  с.Нерези, општина Струга,  

7. Шопоски Ново, ул.„Населба без уличен систем”,  
с.Нерези, општина Струга,  

8. Ферукоски Зоран, ул.„Населба без уличен сис-
тем” бр.0Б, с.Нерези, општина Струга, и 

9. Бајческа Борјанка, ул.„Населба без уличен сис-
тем” ББ, с.Нерези, општина Струга. 

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.  

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

 
Бр. 42-3501/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2801. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за буџетите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 
4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 и 192/15) и 
член 27-а став 3 од Деловникот за работа на Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 
51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 
129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 
141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 
151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15 и 41/16), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на  
14.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕ-
ТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
За стратешки приоритети во 2017 година се утврду-

ваат: 
- зголемување на економскиот раст и на вработе-

носта, пораст на животниот стандард на граѓаните и 
подобар и поквалитетен живот; 

- интеграција на Република Македонија во Европ-
ската Унија и НАТО;  

- бескомпромисна борба против корупцијата и кри-
миналот и ефикасно спроведување  на правото; 

- одржување добри меѓуетнички односи врз 
принципите на меѓусебна толеранција и почитување и 
подеднаков третман на сите пред законот; 

- инвестирање во образованието, иновациите и ин-
форматичката технологија како клучни елементи за 
креирање општество базирано на знаење. 

Приоритетите од став 1 на овој член имаат еднакво 
значење. 

 
Член 2 

За остварување на стратешките приоритети од член 
1 став 1 од оваа одлука се утврдуваат следните приори-
тетни цели: 

- обезбедување на долгорочна стабилност на Репуб-
лика Македонија и отстранување на сите потенцијални 
извори на закана за нејзината независност, суверенитет 
и територијален интегритет; 

- заштита на виталните државни и национални ин-
тереси; 

- афирмација на местото и улогата на Република 
Македонија во меѓународната и регионалната  заедни-
ца и унапредување на односите и соработката на била-
терален, регионален и мултилатерален план; 

- олеснување на пристапот на меѓународните паза-
ри на стоки и услуги преку склучување на договори за 
слободна трговија за трговска и економска соработка, 
либерализација на трговијата со стоки и услуги и иден-
тификување и намалување на бариерите во трговијата 
во рамките на склучените договори; 

- натамошна афирмација на Република Македонија 
во странство како атрактивна дестинација за привлеку-
вање на странски инвестиции; 

- спроведување на активни политики за вработува-
ње и намалување на структурната невработеност на ра-
ботната сила на пазарот на трудот; 

- политика насочена кон проширување на финан-
сиската понуда за раст на малите и средни претприја-
тија; 

- фискална политика во функција на фискална од-
ржливост и етапна консолидација на јавните финан-
сии,поддршка на економијата со значителни инвести-
ции во инфраструктурни проекти; 
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- макроекономска политика насочена кон безуслов-
но задржување на макроекономската стабилност и зго-
лемување на конкурентноста на економијата на трајна 
основа, зголемување на вработеноста и социјална заш-
тита на најранливите категории, пред се преку ната-
мошно подобрување на деловното окружување и креи-
рање еднакви можности за економски раст и развој  на 
сите учесници во економските процеси; 

- даночна и царинска политика во функција на под-
дршка на развојот на економските субјeкти, поттикну-
вање на економскиот раст и привлекување на странски 
инвестиции; 

- задржување на стабилноста на финансискиот сис-
тем; 

- континуитет во спроведување на дисциплинирана 
фискална политика и зајакната контрола на јавните 
трошења која обезбедува умерено ниво на буџетски де-
фицит, одржливо ниво на јавниот долг и подобрена 
структура на јавните финансии со зголемување на ка-
питалните расходи; 

- зајакнување на внатрешната финансиска контрола 
преку воспоставување на децентрализиран систем на 
управување со финансиите во институциите во јавниот 
сектор; 

- обезбедување на повисоко ниво на апсорпција на 
средствата од инструментот за претпристапна помош 
(ИПА) преку поефикасна подготовка и спроведување 
на проектите финансирани од ИПА и зајакнување на 
координацијата меѓу надлежните институции; 

- зголемување на инвестициите  во истражување и 
развој во функција на јакнење на капацитетот за инова-
тивност; 

- подобрување на конкурентноста на  македонските 
производи; 

- обезбедување на сигурност во снабдувањето на 
потрошувачите со сите видови на енергија и енергенси; 

- зголемување на учеството на обновливите видови 
енергија во финалната потрошувачка на енергија и зго-
лемување на енергетската ефикасност; 

- зголемување на туристичката понуда и градење на 
препознатлив туристички имиџ со воведување на свет-
ски стандарди во туристичко-угостителските услуги;  

- економски посилни, развојно ориентирани и ин-
клузивни единици на локалната самоуправа способни 
да обезбедат сеопфатен, иновативен и оддржлив лока-
лен раст и развој;  

- финансиски постабилни единици на локалната са-
моуправа кои ќе обезбедуваат воедначени јавни услуги 
на транспарентен и инклузивен начин; 

- рамномерен  развој со зголемување на конкурен-
тноста и препознавање и искористување на потенција-
лите на планските региони како и развој на селата и на 
подрачјата со специфични развојни потреби; 

- развој на пограничните региони преку реализација 
на проекти за прекугранична соработка и повисоко ни-
во на апсорпција на средствата од ИПА- прекугранич-
на соработка; 

- развој и унапредување на шумарството; 
- развој и унапредување на земјоделството и рурал-

ниот развој; 
- ефикасно користење на водните ресурси; 
- намалување на социјалната исклученост на раз-

лични социјални ризични групи преку креирање поли-
тики за намалување на сиромаштијата, инклузивни по-
литики за поголема социјална сигурност на население-
то и креирање на демографски политики;  

- обезбедување квалитет и пристапност  преку зго-
лемување на капацитетите и стандардите во обезбеду-
вањето на услуги во институционалните и вонинститу-

ционалните установи за социјална заштита и установи-
те за згрижување и воспитување на деца до шест го-
дишна возраст; 

- зголемување на учеството на граѓанскиот сектор и 
социјалните партнери во процесот на креирање и им-
плементација на политиките; 

- вклучување на родовата перспектива и недискри-
минација во креирањето и спроведувањето на полити-
ките на централно и локално ниво и унапредување на 
еднаквите можности на сите нивоа; 

- унапредување на институционалните механизми 
за превенција од трговија со луѓе и заштита на жртвите 
на трговијата со луѓе; 

- зајакнување на капацитетот на полицијата за спре-
чување и борба со криминалот; 

- зајакнување на оперативните капацитети за гранич-
ни работи и миграции, вклучувајќи ја борбата против 
прекуграничниот криминал и илегалната миграција; 

- понатамошен развој на демократските принципи 
на полициското работење за подобрување на нивото на 
доверба меѓу граѓаните и полицијата, вклучувајќи и 
почитување на човековите права; 

- зголемување на нивото на јавната  безбедност, 
вклучувајќи ја безбедноста во јавниот сообраќај; 

- превенција, профилирање, проценување,заштита и 
сузбивање на сите облици на терористички закани и 
дејствија поврзани со тероризмот и јакнење на актив-
ностите за пресекување на финансиските текови за фи-
нансирање на тероризмот; 

- одржување и зголемување на борбената готовност 
на Армијата на Република Македонија; 

- опремување и модернизација на Армијата на Ре-
публика Македонија и подобрување на одбранбената 
инфраструктура; 

- поддршка на другите државни институции (во 
случај на природни и други катастрофи); 

- придонес во меѓународните операции (на ООН, 
НАТО и Европската унија, како дел од заедничката 
безбедносна и одбранбена политика); 

- проширување и продлабочување на меѓународна-
та одбранбена соработка; 

- интеграција во политичките и воените структури 
на НАТО; 

- заокружување на реформите во правосудството; 
- јакнење на владеењето на правото;  
- создавање на ефикасен систем за заштита и почи-

тување на човековите права и слободи и нивна заш-
тита; 

- јакнење на борбата против корупцијата и органи-
зираниот криминал; 

- натамошно спроведување на  Рамковниот договор; 
- градење на доверба и взаемно разбирање меѓу за-

едниците во Република Македонија; 
- интегрирано, ефикасно и модерно работење на ад-

министрацијата и обезбедување на услуги целосно 
приспособени на потребите на граѓаните и бизнис заед-
ницата; 

- создавање на компетентна администрација – сер-
висно и услужно ориентирана кон  одржлив социјален 
и економски развој на земјата; 

- развој и примена на информациските технологии 
во сите сегменти на живеењето; 

- намалување на дигиталниот јаз со создавање олес-
нети услови за пристап до информатичко комуника-
циски технологии и зголемување на информатичко-ко-
муникациските вештини на граѓаните; 

- квалитетно управување и координација со струк-
турите во процесот на пристапување во Европската 
унија преку исполнување на обврските од Спогодбата 
за асоцијација и стабилизација и другите правни акти 
кои ги регулираат билатералните односи со Европската 
унија; 
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- квалитетно управување со процесот на пристапни 
преговори со зајакнување на позицијата на Република 
Македонија во соработката со институциите на Европ-
ската унија и  на земјите членки на Европската унија; 

- натамошен развој на европските демократски 
вредности во процесот на пристапување; 

- управување со процесот на подготвување на На-
ционалната верзија на acquis communitaire и натамош-
но јакнување на механизмите и процедурите за коорди-
нација и реализација на НПАА; 

- продолжување на реформите, модернизацијата и 
унапредување на здравствениот сектор; 

- одржлив, ефикасен и достапен систем за обезбеду-
вање на здравствена заштита на населението и подобар 
квалитет на здравствените услуги на населението; 

- здравствена заштита ориентирана кон заедницата 
на сите нивоа: превентивна, примарна, секундарна и 
терциерна; 

- афирмација на националната култура во земјите 
од регионот, од Европската унија и од светот; 

- поттикнување на развојот на културата во насока на 
создавање естетски плурализам на уметничките вреднос-
ти со јакнење на едукативната, забавната, економската, 
кохезивната и другите димензии на културата: 

- усогласување на развојните културни политики со 
релевантните развојни политики од меѓународен карак-
тер; 

- стимулирање на креативниот уметнички  потенци-
јал на сите граѓани на Република Македонија назавис-
но од нивната етничка, верска, идеолошка, политичка, 
социјална, родова и старосна припадност; 

- континуирана заштита на културното наследство 
независно од неговото историско, цивилизациско и ет-
нокултурно обележје; 

- подобрување на квалитетот на образованието и 
науката преку спроведување на стратегии и реформи 
во образованието и науката; 

- осовременување на образовниот систем и науката 
со цел да се обезбедат компетенции потребни за паза-
рот на труд и развој на економијата; 

- поголема примена на достигнувањата на совреме-
ните информациско комуникациски технологии за зго-
лемување на воспитно образовното ниво и инвестира-
ње во образованието;  

- изградба на нови автопатни делници, експресни, 
регионални, магистрални и локални патишта и рехаби-
литација на дел од постојните и подобрување на патна-
та сигнализација; 

- доизградба на патниот и железничкиот коридор 
исток-запад, доизградба на ниво на автопат на патниот 
коридор север-југ и интегрирање на мрежата на регио-
нални и локални патни правци со коридорите 8 и 10; 

- изградба на нови и рехабилитација на дел од по-
стојните железнички станици; 

- инвестирање во домувањето  и комуналната ин-
фраструктура во функција на подобрување на живот-
ниот стандард на населението, заштита на животната 
средина и развој на општините; 

- изградба на дополнителна инфраструктура на при-
родните езера;  

- планирање и одржливо користење на просторот и 
природните богатства; 

- развивање на институционалните и администра-
тивните капацитети во функција на заштита на живот-
ната средина, природата и планирање на просторот; 

- зголемување на нивото на инвестиции во живот-
ната средина; 

- подигнување на јавната свест и едуцирање на јав-
носта за правата и обврските во насока на заштита на 
животната средина, природата, водите и просторот; 

- ублажување на влијанието на климатските промени. 

Член 3 
Средствата потребни за финансирање на стратеш-

ките приоритети од член 1 од оваа одлука ќе се предви-
дат во Фискалната стратегија за периодот 2017-2019 
година. 

 
Член 4 

Во рамките на буџетскиот процес за 2017 година 
министерствата и другите органи на државната управа 
ги дефинираат програмите за остварување на стратеш-
ките приоритети и приоритетните цели од членовите 1 
и 2 од оваа одлука, а средствата  за нивно финансирање 
ќе ги вклучат во максималните износи на расходи за 
секој буџетски корисник одделно, утврдени со буџет-
скиот циркулар за 2017 година. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 42-3545/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2802. 
Врз основа на член 136 став (2) од Законот за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник 
на Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 44/14, 
101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 14.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 

 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса, 

вкупно 101 (сто и еден)  обврзник, кои не се покриени 
со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие 
Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат 
програмските сервиси на Македонската радио-телеви-
зија од с.Дедино, општина Конче, и тоа: 

1.1. Oсумдесет и едно семејно домаќинство, чии но-
сители на семејни домаќинства како обврзници за пла-
ќање радиодифузна такса се: 

- Камчев Славе, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Јованов Мило, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Коцев Живко, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Јованов Ванчо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Камчев Дане, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Ристов Александар, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Дедино, општина Конче, 

- Костадинов Александар, ул.„Населба без уличен 
систем”, с.Дедино, општина Конче, 

- Коцев Лазар, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Ристов Трајан, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Јованов Јовче, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Трендов Велин, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 
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- Ристов Ристо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Трајчев Илија, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Ефтимов Душко, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Јованов Ристо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Јованов Ацо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Трендов Благој, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Стојанов Стојчо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Митев Димчо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Трајков Трајан, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Јованов Ацо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Илиев Никола, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Коцев Стојан, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Коцев Стојче, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Стојанов Живко, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Трајков Дане, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Јованов Милан, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Трендов Перо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Митев Александар, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Дедино, општина Конче, 

- Јованов Јован, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Коцев Спасо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Коцев Ацо, ул.„Населба без уличен систем”, с.Де-
дино, општина Конче, 

- Јованов Илија, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Атанасов Никола, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Дедино, општина Конче, 

- Крстев Кирил, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

-  Атанасов Зоран, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Милев Ристо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Тодоров Борче, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Ристов Нацо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Атанасов Спасо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Атанасов Васо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Јованов Стојан, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

-  Камчев Витан, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

-  Стојанов Стоје, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Атанасов Милан, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Божинов Дане, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Николов Славчо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Ристов Витан, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Николова Злата, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Донев Јован, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Коцев Живко, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Јанев Драги, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Камчев Драги, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Ѓоргиев Живко, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Атанасов Зоран, ул.„Населба без уличен систем” 
бр. ББ, с.Дедино, општина Конче, 

- Јованов Ристо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Трајков Јован, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Трајков Делчо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Николова Нада, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Ефтимов Киро, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Јованов Јордан, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Трајчев Делчо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Коцев Лазар, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Николов Илија, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Крстев Стојчо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Илиев Костадин, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Трајчев Стоје, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Стојанов Владимир, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Дедино, општина Конче, 

- Спасов Никола, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Јованов Никола, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Поцков Милан, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Ристов Страшо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Атанасов  Ванчо, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Трајков Живко, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Коцев Васо, ул.„Населба без уличен систем”, с.Де-
дино, општина Конче, 

- Анастасов Златко, ул.„Населба без уличен сис-
тем”, с.Дедино, општина Конче, 

- Јанев Тони, ул.„Населба без уличен систем”, с.Де-
дино, општина Конче, 

- Митев Стојче, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Ангелов Јордан, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче, 

- Илиев Ацо, ул.„Населба без уличен систем”, с.Де-
дино, општина Конче, 

- Јованов Стојан, ул.„Населба без уличен систем”, 
с.Дедино, општина Конче. 
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1.2. Дваесет правни лица, и тоа: 
- ЦВЕТ Душко Андонов и др. ЈТД с.Дедино Конче, 

со ЕМБС 4023998111794, 
- МИ-ЈО ДООЕЛ увоз-извоз с.Дедино Конче, со 

ЕМБС 4023001110912, 
- ГЕОРГИНА ДООЕЛ с.Дедино Конче, со ЕМБС 

4023002112170, 
- ДАБАС ДООЕЛ с.Дедино Конче, со ЕМБС 

4023003112700, 
- ДАНИГО ДООЕЛ увоз-извоз с.Дедино Конче, со 

ЕМБС 4023004115265, 
- ВИЛСТОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Дедино Конче, 

со ЕМБС 4023005115951, 
- РИНАСТО-РНС Станојче Васил Ристов с.Дедино 

Конче, со ЕМБС 5023005102810, 
- РНС КОМПАНИ ДООЕЛ  с.Дедино Конче, со 

ЕМБС 4023006116765, 
- ЕВРО-ИЗГРЕВ ДООЕЛ увоз-извоз с.Дедино 

Конче, со ЕМБС 4023006116978, 
- ВИСТОЛИ ДООЕЛ с.Дедино Конче, со ЕМБС 

4023006117940, 
- БОЈАН ПРЕВОЗ ДООЕЛ с.Дедино Конче, со ЕМ-

БС 4023007500488, 
- БО-ЕЛ-КА ДООЕЛ с.Дедино Конче, со ЕМБС 

4023008500996, 
- ЈАНЕ ВЕТ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Дедино 

Конче, со ЕМБС 4059010500124, 
- БАЛКАН ПРОМЕТ Јован ДООЕЛ увоз-извоз 

с.Дедино Конче, со ЕМБС 4023990102532, 
- ДЕДИНЕЦ Ванче Ефтимов и др. ЈТД с.Дедино 

Конче, со ЕМБС 4023992102130, 
- ГОШИР-ПРОМЕТ Јованов Зоран и др. ЈТД с.Де-

дино Конче, со ЕМБС 4023993104234, 
- БЛАЖЕ ШПЕД ДООЕЛ  с.Дедино Конче, со ЕМ-

БС 4059012500229, 
- ЏОКО ТРАНСПОРТ ДООЕЛ  с.Дедино Конче, со 

ЕМБС 4059015500424, 
- ГОШИР КОМЕРЦ ДООЕЛ  с.Дедино Конче, со 

ЕМБС 4059013500311, и 
- МАНТОВО РЕСОРТ ДООЕЛ с.Дедино Конче, со 

ЕМБС 4059013500338. 
2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 

наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен 
сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.  

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

 
Бр. 42-3601/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

2803. 
Врз основа на член 45 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македониј“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА 
ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-
јата за заштита и спасување на Република Македонија 
и престанува користењето на  движните ствари и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари  од член  1 од оваа одлука се пре-

несуваат во сопственост на општина Ѓорче Петров, без 
надоместок. 

  
Член 3 

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 
на Република Македонија склучува договор со градо-
началникот на општина Ѓорче Петров, со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 
од оваа одлука. 

                                                                                                                                          
Член 4 

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

 
Бр. 42-3701/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2804. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава во закуп недвижна ствар, об-

јект бр.1, влез 4, кат ПР,,со површина од 104 м2, која се 
наоѓа на улица „Партизанска“ бр.96/98, на КП 14618 
КО Битола 3, запишана во Имотен лист бр.91955, соп-
ственост на Република Македонија, која ја користи  
Министерство за одбрана. 

 
Член 2 

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-
но наддавање, преку електронски систем за јавно над-
давање со кој управува и оперира Министерството за 
финансии - Управа за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената од Бирото 
за судски вештачења СВ 5 број 229/15 од 21.12.2015 го-
дина, во која е проценета вкупната  вредност на нед-
вижната ствар во износ од 4.740.789,00 денари. 

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 
0,5 % од проценетата вкупна вредност на недвижната 
ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 23.729,00 
денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.eaukcii.finance.gov.mk. 
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Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-3938/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

2805. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ 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, 
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) и член 13 став 
(1) точка 2) од Статутот на АД“Македонска пошта“ – 
Скопје (“Службен весник  на Република Македонија“ 
бр.64/15 и 73/15), Владата на Република Македонија, 
во својство на Собрание на друштвото, на седницата, 
одржана на 14.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АД „МАКЕ-

ДОНСКА ПОШТА“ - СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобруваат Годишната сметка и финансиските 

извештаи на АД „Македонска пошта“ - Скопје за 2012 
година, усвоени од Управниот одбор на АД „Македон-
ска пошта“ – Скопје, со Одлука број 0201-763/3 од 
31.5.2016 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4075/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2806. 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продаж-

ба и давање под закуп на деловните згради и деловните 
простории на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 13/2013, 69/2013, 
104/2013, 27/2014, 42/2014, 178/2014, 180/2014, 
51/2015, 61/2015, 129/2015 и 6/2016), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на  14.6.2016 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ 
ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на деловен простор - зграда 
во останато стопанство означена со број 1 во влез 001 
на приземје, во сопственост на Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија со вкупна површи-
на од 194 м2 запишан во Имотен лист бр. 41958, КО 
Центар 1 – Скопје, КП 11760/1, кој се наоѓа на адреса 
Бул. Св. Климент Охридски бр.54, 1000 Скопје.  

Член 2 
Проценетата пазарна вредност на деловниот прос-

тор опишан во член 1 од оваа одлука изнесува 
12.122.757,00 денари, која вредност претставува вкупна 
почетна цена за јавното наддавање.  

                                                                    
Член 3 

Се овластува Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија да ја води постапката за јавно 
наддавање и да склучи договор за продажба на делов-
ниот простор од член 1 на оваа одлука.  

    
Член 4 

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

 
Бр. 42-4165/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2807. 
Врз основа на член 383, став (1), точка 2 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ 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, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Влада-
та на Република Македонија, во својство на Собрание 
на Друштвото, на седницата одржана на 14.6.2016 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА, ФИ-
НАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ И ГОДИШНИОТ ИЗ-
ВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕН-
ЦИЈА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 

2015 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка, 

Финансискиот извештај и Годишниот извештај за рабо-
тењето на Акционерското друштво „Македонска ин-
формативна агенција“ - Скопје, во државна сопстве-
ност, за 2015 година, бр.05-151/6, 05-151/13 од 
29.2.2016 година и бр.01-207/3 од 13.4.2016 година,  
донесени од Управниот одбор на Акционерското друш-
тво, на седниците, одржани на 29.2 и 13.4.2016 година. 

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

 
Бр. 42-4333/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

2808. 
Врз основа на член 383, став (1), точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ 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, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Влада-
та на Република Македонија, во својство на Собрание 
на Друштвото, на седницата одржана на 14.6.2016 го-
дина, донесе 



21 јуни 2016  Бр. 115 - Стр. 17 

 
 

 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУ-
ШТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕ-
НЦИЈА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,  

ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобрува работењето на членот 

на Управниот одбор на Акционерското друштво „Ма-
кедонска информативна агенција“ - Скопје, во државна 
сопственост, за 2015 година и тоа: 

- Љупчо Јакимоски, претседател на Управен одбор. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-4333/2 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2809. 
Врз основа на член 383, став (1), точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ 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, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Влада-
та на Република Македонија, во својство на Собрание 
на Друштвото, на седницата одржана на 14.6.2016 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-
ТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕН-
ЦИЈА“-СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,  

ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобрува работењето на членот 

на Управниот одбор на Акционерското друштво „Ма-
кедонска информативна агенција“ - Скопје, во државна 
сопственост, за 2015 година и тоа: 

- Даниела Димовска, член на Управен одбор. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-4333/3 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

2810. 
Врз основа на член 383, став (1), точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ 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, 
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Владата на Ре-
публика Македонија, во својство на Собрание на Друш-
твото, на седницата одржана на 14.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-
ТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“  
-СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, ЗА 2015 

ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобрува работењето на членот 

на Управниот одбор на Акционерското друштво „Ма-
кедонска информативна агенција“ - Скопје, во државна 
сопственост, за 2015 година и тоа: 

- Сања Костовска, член на Управен одбор. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-4333/4 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

2811. 
Врз основа на член 383, став (1), точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ 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, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Влада-
та на Република Македонија, во својство на Собрание 
на Друштвото, на седницата одржана на 14.6.2016 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-
ТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“  

- СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, ЗА 
2015 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се одобрува работењето на членот 

на Управниот одбор на Акционерското друштво „Ма-
кедонска информативна агенција“ - Скопје, во државна 
сопственост, за 2015 година и тоа: 

- Пандорка Арсовска - Гацова, член на Управен од-
бор. 

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

 
Бр. 42-4333/5 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

2812. 
Врз основа на член 383, став (1), точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ 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, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Влада-
та на Република Македонија, во својство на Собрание 
на Друштвото, на седницата одржана на 14.6.2016 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУ-
ШТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕН-
ЦИЈА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, 

ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобрува работењето на членот 

на Управниот одбор на Акционерското друштво „Ма-
кедонска информативна агенција“ - Скопје, во државна 
сопственост, за 2015 година и тоа: 

- Ајрие Реџепи, член на Управен одбор. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-4333/6 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2813. 
Врз основа на член 383, став (1), точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ 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, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Влада-
та на Република Македонија, во својство на Собрание 
на Друштвото, на седницата одржана на 14.6.2016 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУ-
ШТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“ 

- СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, ЗА 
2015 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се одобрува работењето на членот 

на Надзорниот одбор на Акционерското друштво „Ма-
кедонска информативна агенција“ - Скопје, во државна 
сопственост, за 2015 година и тоа: 

- Хамит Хајрулаи, член на Надзорен одбор. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-4333/7 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

2814. 
Врз основа на член 383, став (1), точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ 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, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Влада-
та на Република Македонија, во својство на Собрание 
на Друштвото, на седницата одржана на 14.6.2016 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУ-
ШТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“ 
 - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, ЗА 2015  

ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобрува работењето на членот 

на Надзорниот одбор на Акционерското друштво „Ма-
кедонска информативна агенција“ - Скопје, во државна 
сопственост, за 2015 година и тоа: 

- Горан Лазов, член на Надзорен одбор. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 42-4333/8 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

2815. 
Врз основа на член 383, став (1), точка 4 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ 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, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Влада-
та на Република Македонија, во својство на Собрание 
на Друштвото, на седницата одржана на 14.6.2016 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-

ТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“ - 
СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, ЗА 2015  

ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобрува работењето на членот 

на Надзорниот одбор на Акционерското друштво „Ма-
кедонска информативна агенција“ - Скопје, во државна 
сопственост, за 2015 година и тоа: 

- Слаѓана Андреевска - Здравковска, член на Надзо-
рен одбор. 

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

 
Бр. 42-4333/9 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

2816. 
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, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
14.6.2016 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА 

БОЛНИЦА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕР-
СТВО „МАЈКА ТЕРЕЗА” – ЧАИР 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземени предмети со правосилни од-
луки на ЈЗУ Специјална болница по гинекологија и 
акушерство „Мајка Тереза” – Чаир,  бр. 09-2078/1  од  
20.5.2016 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4372/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2817. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14 и 196/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 14.6.2016 година, донесе                                                       



21 јуни 2016  Бр. 115 - Стр. 19 

 
 

 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТС-

ТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕ-

ТИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на прив-

ремено одземени предмети на Министерство за образо-

вание и наука бр. 42-436/2 од 14.1.2014 година („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 17/2014). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4373/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2818. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 14.6.2016 година, донесе                                                       

                              

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  ДА-

ВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТА-

ПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ  

НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на прив-

ремено одземени предмети на Министерство за внат-

решни работи бр. 42-2053/2 од 5.3.2014 година („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 45/14). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4373/2 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2819. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 14.6.2016 година,  донесе                                                       

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ -   

БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на трај-
но одземен предмет во управна постапка на ЈП „Стре-
жево“ - Битола, бр.42-1234/4 од 24.2.2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
32/2015). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4373/3 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2820. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 14.6.2016 година, донесе                                                       

                              
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
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 престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на  трај-
но  одземен предмет во управна постапка на Служба за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија бр.42-11561/24-14 од 8.1.2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/2015). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4373/4 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2821. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 14.6.2016 година, донесе                                                       
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО  ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 

НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на трај-
но одземен предмет на Министерство за здравство,                   
бр.42-4743/7 од 25.6.2014 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.99/14). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4373/5 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2822. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 14.6.2016 година, донесе                                                       

                              
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ 
ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на трај-
но одземени предмети во управна постапка  на Минис-
терство за здравство, бр. 42-10831/1 од 13.12.2014  го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.190/14). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4373/6 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2823. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15 ), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 14.6.2016 година, донесе                                                       

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО 
УПРАВНА ПОСТАПКА НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА  

УСТАНОВА „ИДРИЗОВО“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на трај-
но одземен предмет во управна постапка на Казнено 
поправна установа „Идризово“, бр.42-11561/4-14 од 
8.1.2015 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.5/2015). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4373/7 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2824. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 14.6.2016 година, донесе                                                       

                              
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА ОХРИД 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање согласност на Решението за отстапување на трај-
но одземен предмет во управна постапка на Општина 
Охрид бр.42-4953/3 од 14.7.2014 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.108/2014). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4373/8 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2825. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 14.6.2016 година, донесе                                                       
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-

СТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 

ВО УПРАВНА ПОСТАПКА  НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на трај-

но одземен предмет во управна постапка на Министер-

ство за труд и социјална политика бр.42-11561/2-14 од 

8.1.2015 година („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 5/2015). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4373/9 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2826. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

14.6.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП 

ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ ПРОБИШТИП ЗА 2015 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злето-

вица“ Пробиштип за 2015 година бр.02-492/34 од 

19.5.2016 година и 02-492/33 од 19.5.2016 година, усво-

ени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на 

седницата, одржана на 19.5.2016 година.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-4413/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

________ 

2827. 

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

14.6.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА 
ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА СИРОВА ВОДА  ЗА 
ВОДОСНАБДУВАЊЕ ОД ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“  

КОН КОРИСНИЦИТЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот 

за висината на цената на сирова вода за водоснабдува-
ње од ЈП ХС „Злетовица“ кон корисниците, бр.02-
492/37-1 од 19.5.2016 година, донесен од Управниот 
одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржа-
на на 19.5.2016 година. 

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

 
Бр. 42-4414/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2828. 
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15 и 27/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 14.6.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -  ЦЕНТАР ЗА 
РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ ,,ВОЛШЕБНО СОНЦЕ” - 

БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватна установа за деца - центар за ран детски развој 
,,ВОЛШЕБНО СОНЦЕ” - Битола, со седиште на ул. 
,,Леринска” бр.43, општина Битола. 

  
Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 
основа на поднесеното барање од  Друштвото за обра-
зование, услуги и трговија ВОЛШЕБНО СОНЦЕ увоз- 
извоз ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. ,,Леринска” 
бр.43, општина Битола. 

 
Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 
одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, која како 
дејност ќе се организира за згрижување, престој, вос-
питно-образовани, спортско-рекреативни, културно-за-
бавни активности, мерки и активности за подобрување 
и зачувување на здравјето и за поттикнување на инте-
лектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и 
социјалниот развој на детето на возраст од три до шест 
години живот, односно до вклучување во основно об-
разование, согласно Законот за заштита на децата.  

 
Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-
ци кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-
тание на деца од предучилишна возраст во приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбе-
дат согласно пропишаните стандарди и нормативи за 
вршење на дејноста. 
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Член 5 
Потребната опрема за опремување на приватната 

установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно 

пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-

носта.  

 

Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-

лука, ќе биде сместена во објект на улица ул. ,,Лерин-

ска” бр.43, општина Битола, со површина на објектот 

од 69 м2. 

 

Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-

вање и воспитание е околу 60 деца на возраст од три до 

шест години, односно до вклучување во основно обра-

зование и ќе бидат распоредени во три згрижувачко – 

воспитни групи, сообразно на бројот на децата утврде-

ни со Законот за заштита на децата.  

 

Член 8 

 Програмата за вршење на дејноста е според Прог-

рамата за рано учење и развој („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.46/14). 

 

Член 9 

Јазикот на кои ќе се изведуваат активностите во 

приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 

македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно 

Законот за заштита на децата. 

 

Член 10 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-

лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-

то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-

цијална политика и уписот во Централниот регистар на 

Република Македонија. 

 

Член 11 

Средствата за основање и работа на приватната ус-

танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 

основачот. 

 

Член 12 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4432/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2829. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ 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, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

14.6.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕВИДИРАНАТА ГОДИШНА 
СМЕТКА, ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ГО-
ДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР  
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ, ЗА 
ПЕРИОД 1.1.2015 ГОДИНА ДО 31.12.2015 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобрува ревидираната Годишна 
сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај 
за работењето на АД за стопанисување со деловен 
простор во државна сопственост - Скопје, за период 
1.1.2015 година до 31.12.2015 година, ревидирани од 
овластен ревизор, усвоени со Одлука бр.02-1138/6 од 
29.3.2016 година, на Одборот на директори на Друш-
твото, на седницата, одржана на 29.3.2016 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4447/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2830. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 14.6.2016 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-
ТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРЕЛИВЕН ОРГАН 
(КАНАЛ) ПЕТРОВА РЕКА ЈАЛОВИШТЕ БР.3 II ФА-
ЗА НА РУДНИК САСА И ОБИКОЛЕН ТУНЕЛ НА 
ХИДРОЈАЛОВИШТЕ БР.4 НА РУДНИК САСА КО  

САСА OПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на прели-
вен орган (канал) Петрова река јаловиште бр.3 II Фаза 
на рудник Саса и обиколен тунел на хидројаловиште 
бр.4 на рудник Саса КО Саса, oпштина Македонска Ка-
меница. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 796,07м2, 
ги има следните катастарски индикации: 
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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. 42-4515/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2831. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана 14.6.2016 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е-2 КОМУНАЛ-
НА СУПРАСТРУКТУРА (ТЕРМИНАЛ ОД ТИПОТ 
ХАНГАР ЗА ПАРКИРАЊЕ НА СПОРТСКИ АВИОН)  

КО ТРИ ЧЕШМИ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ШТИП 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичко планска документација за 
изградба на објект со намена Е-2 комунална супрас-
труктура (терминал од типот хангар за паркирање на 
спортски авион) КО Три Чешми-вон г.р., општина 
Штип. 

 
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. 42-4519/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2832. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана 14.6.2016 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-
ТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРАС-
ТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА ЦЕВКОВОД СО РЕЗЕРВО-
АР ЗА ВОДА ЗА СЕЛО БОРИНО КО БЕЛУШИНО  

ОПШТИНА КРУШЕВО 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска 
инфраструктурна градба за цевковод со резервоар за 
вода за село Борино КО Белушино, општина Крушево.   

 
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. 42-4521/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2833. 
Врз основа на член 40 став (9) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 
53/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.6.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА 
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
АКТИВНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ОД ОБЛАСТА 
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

 
Член 1 

Во Одлуката за висината на надоместоци за спрове-
дување на активности од јавен интерес од областа на 
здравствена заштита на животните („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 2/16) Прилoзите 1 и 2 се 
заменуваат со нови Прилози 1 и 2 кои се составен дел 
на оваа одлука. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4534/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2834. 

Врз основа на член 7 став 4 од Законот за надзор на 

пазарот („Службен весник на Република Македонија“, 

бр. 48/10 и 79/13) и член 36 став 6 од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 

196/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 14.6.2016 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-

ВАЊЕ НА КООРДИНАТОР, ЗАМЕНИК КООРДИ-

НАТОР, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИ-

НАТИВНОТО ТЕЛО ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРОТ 

 

Член 1 

Во Решението за именување на координатор, заме-

ник координатор, секретар и членови на координатив-

но тело за надзор на пазарот („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 182/2014) во член 1 став 2 во 

точката б ), алинејата 1 се менува и гласи: 

„- Елена Маневска Јовановска, раководител на од-

деление-Државен пазарен инспекторат”. 

Во  точката в ) алинејата 1 се менува и гласи: 

„- Марија Пантиќ, советник - Кабинет на заменикот 

на претседателот на Владата задолжен за економски 

прашања и за координација со економските ресори и 

 

алинејата 8 се менува и гласи: 

- дипл.фарм. Катерина Алексоска, советник - 

Агенција за лекови и медицински средства.“ 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4143/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2835. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), а во 

врска со член 16 од Законот за националната рамка на 

квалификации („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 137/13 и 30/16), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 14.6.2016 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУ-

ВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ ОДБОР 

ЗА МАКЕДОНСКА РАМКА ЗА КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Член 1 

Во Решението за назначување на членови на Наци-

оналниот одбор за Македонска рамка за квалификации 

бр. 42-10291/1 од 20.10.2015 година, во член 2 по али-

нејата 8 се додаваат две нови алинеи 9 и 10, кои гласат: 

- Даниела Арсова, од Сојузот на стопански комори и 

- Белинда Николовска, од организацијата на работо-

давачи. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4837/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

2836. 

С П И С О К 

НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ 

(ОГЛАС ОД 1.3.2016 ГОДИНА) 
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