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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

771. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-

ственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 4.4.2017 го-

дина,  донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  НА  ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ВО  КАТАСТАРОТ НА  

НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари - инфраструктурни објекти - под-

земна канализациона атмосферска инфраструктурна 

мрежа за ТИРЗ Штип, за КО Штип 1 и за КО Три Чеш-

ми вон град и тоа: 

-Префикс КИА1, идентификатор ТИРЗШТА, со 

должина од 631,01 м и 

-Префикс КИА1, идентификатор ТИРЗШТА, со 

должина од 1071,01 м, 

со вкупна должина од 1702,02 м во корист на Ре-

публика Македонија во Катастарот на недвижности.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-228/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

772. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-

ственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата  одржана на 4.4.2017 

година,  донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО  КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО  КАТАСТАРОТ НА  

НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари -  инфраструктурни објекти - под-

земна водоводна инфраструктурна мрежа за ТИРЗ 

Штип за КО Чардаклија, за КО Три Чешми вон град, за 

КО Штип 1 и за КО Штип 2 и тоа: 

- Префикс ВИПВ1, идентификатор ТИРЗШТВ, со 

должина од 870,43 м; 

- Префикс ВИПВ1, идентификатор ТИРЗШТВ, со 

должина од 62,30 м; 

- Префикс ВИПВ1, идентификатор ТИРЗШТВ, со 

должина од 374,55 м и 

- Префикс ВИПВ1, идентификатор ТИРЗШТВ, со 

должина од 4332,25 м 

со вкупна должина од 5639,53 м во корист на Ре-

публика Македонија во Катастарот на недвижности.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-229/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

773. 

Врз основа на член 54 став (2) од Законот за водите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 

6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13,180/14, 

146/15 и 52/16) и член 17 став 3 од Законот за концесии 

и јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 

215/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 4.4.2017 година, донесе  
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧ-

НУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО  НА  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

ОД 6 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за започнување на постапка за доделу-

вање на концесија за користење на вода за производ-

ство на електрична енергија од 6 мали хидроелектрич-

ни централи („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 192/16), во членот 8 зборот “шест” се замену-

ва со зборот “десет”. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-442/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

774. 

Врз основа на член 11 точка 8 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 

4.4.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2017 ГОДИНА 

НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИ-

СУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ ,„МАКЕДОНСКИ 

ШУМИ“ – П.О. – СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2017 година на Јавното 

претпријатие за стопанисување со државните шуми 

,,Македонски шуми“ – п.о. – Скопје, бр.12-95/1 од 

27.1.2017 година, усвоена од Управниот  одбор на ова 

јавно претпријатие, на седницата, одржана на 7.2.2017 

година. 

2. Оваа  одлука влегува во сила наредниот ден  од 

денот на  објавувањето во ,,Службен весник  на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-665/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

 

775. 

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен ре-

гионален развој („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.63/07, 187/13, 43/14 и 215/15), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

4.4.2017 година, донесе  

   

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРА-

ЊЕ НА ПРОЕКТИ   ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈА СО 

СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ  ВО 2017 

ГОДИНА 

  

Член 1 

Со оваа одлука се доделуваат средства за финанси-

рање на проекти за развој на подрачја со специфични 

развојни потреби за 2017 година во вкупен износ од 

35.381.457,00 денари, обезбедени во Буџетот на Репуб-

лика Македонија за 2017 година, во раздел 19101 пот-

програма ОА Рамномерен регионален развој во износ 

од 18.283.257,00  денари и во раздел 280.01 потпрогра-

ма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 

17.098.200,00 денари, наведени во Листата на проекти 

за развој на подрачја со специфични развојни потреби 

за 2017 година која е дадена во Прилог и е составен дел 

на оваа одлука. 

   

Член 2 

Доколку се утврди ненаменско трошење на сред-

ствата кои ќе бидат распределени, единиците на локал-

ната самоуправа, потребно е истите да ги вратат во Бу-

џетот на Република Македонија. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-938/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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776. 
Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.63/07, 187/13, 43/14 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
4.4.2017 година, донесе  

   
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ  ЗА РАЗВОЈ 
НА СЕЛАТА ВО 2017 ГОДИНА 

   
Член 1 

Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на селата  во 2017 година во 
вкупен износ од 17.261.614,00 денари обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2017 година, раздел 
19101 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 8.712.514,00 денари и во раздел 280.01 пот-
програма OА Рамномерен регионален развој во износ од 8.549.100,00 денари, наведени во Листата за финан-
сирање на проекти за развој на селата во 2017 година, која е дадена во Прилог и е составен дел на оваа од-
лука.     

  
Член 2 

Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределени, единиците на локална-
та самоуправа потребно е истите да ги вратат во Буџетот на Република Македонија. 

  
Член 3 

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

 
            Бр. 44-939/1 Заменик на претседателот 
    4 април 2017 година на Владата на Република 

               Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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777. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-
РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-
ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-
ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработка на 
урбанистички планови, регулациски планови на гене-
рални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектни документа-
ции за 2017 година, се утврдуваат работите за изработ-
ка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко 
планска документација за КП бр. 1/6, КО Бутел, во оп-
штина Шуто Оризари. 

  
Член 2 

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

 
Бр. 44-1084/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

778. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „LOGEX 17” 

ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 
 
1. За учество во вежбовната активност „LOGEX 17” 

(во натамошниот текст: вежбовната активност) која ќе 
се одржи во Република Албанија, во периодот од 8 до 
19 мај 2017 година се испраќаат 12 (дванаесет) припад-
ници на Армијата на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместу-
вање, исхрана ги обезбедува Амбасадата на Соединети-
те Американски Држави во Република Македонија, а 
дневници за службено патување на припадниците на 
Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

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

 
Бр. 44-1157/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

779. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
4.4.2017 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „SABER 
JUNCTION”, ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА 

 
1. За учество во вежбовната активност „SABER 

JUNCTION” (во натамошниот текст: вежбовната актив-
ност), која ќе се одржи во Сојузна Република Герма-
нија, во периодот од 19 април до 17 мај 2017 година, се 
испраќаат 8 (осум) припадници на Армијата на Репуб-
лика Македонија (во натамошниот текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана 
на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасада-
та на Соединетите Американски Држави во Република 
Македонија, а дневниците за службено патување ги 
обезбедува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

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

 
Бр. 44-1158/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

780. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО  ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ADRIATIC  

STRIKE” ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 
 
1. За учество во вежбовната активност „ADRIATIC 

STRIKE” (во натамошниот текст: вежбовната актив-
ност) која ќе се одржи во Република Словенија, во пе-
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риодот од 4 до 9 јуни 2017 година се испраќаат 8 
(осум) припадници на Армијата на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместу-
вање, исхрана и дневници за службено патување на 
припадниците на Армијата ги обезбедува Министер-
ството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

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

 
Бр. 44-1159/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

781. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на  
4.4.2017 година,  донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО  

ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „VIGOROUS 
WARRIOR”, ВО РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА 

 
1. За учество  во вежбовната активност „VIGOROUS 

WARRIOR” (во натамошниот текст: вежбовната актив-
ност), која ќе се одржи во Република Унгарија”, во пе-
риодот од 05 до 15 септември 2017 година, се испраќа-
ат 9 (девет) припадници на Армијата на Република Ма-
кедонија (во натамошниот текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана 
на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасада-
та на Соединетите Американски Држави во Република 
Македонија, а дневниците за службено патување ги 
обезбедува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

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

 
Бр. 44-1160/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

782. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
4.4.2017 година,  донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „COMBINED 
RESOLVE IX”, ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА 

 
1. За учество во вежбовната активност „COMBINED 

RESOLVE IX” (во натамошниот текст: вежбовната ак-
тивност) која ќе се одржи во Сојузна Република Герма-
нија во временскиот период од 30 август до 28 септем-
ври 2017 година, се испраќаат 10 (десет) припадници 
на Армијата на Република Македонија (во натамошни-
от текст: Армијата).  

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува 
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во 
Република Македонија, а дневниците за службено па-
тување ги обезбедува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

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

 
Бр. 44-1161/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

783. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО  ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „PLATINIUM 

LION 17”, ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 
 
1. За учество во вежбовната активност „PLATINIUM 

LION 17” (во натамошниот текст: вежбовната активност), 
која ќе се одржи во Република Бугарија во временскиот 
период од 24 јули до 2 август 2017 година, се испраќаат 
35 (триесет и пет) припадници на Армијата на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Армијата).  

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува 
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во 
Република Македонија, а дневниците за службено па-
тување ги обезбедува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

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

 
Бр. 44-1163/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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784. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „TOXIC 
TRIP 17” ВО СОЈУЗНА  РЕПУБЛИКА  ГЕРМАНИЈА 

 
1. За учество во вежбовната активност „TOXIC 

TRIP 17” (во натамошниот текст: вежбовната актив-
ност), која ќе се одржи во Сојузна Република Герма-
нија, во периодот од 15 до 30 октомври 2017 година се 
испраќаат 3 (три) припадници на Армијата на Републи-
ка Македонија (во натамошниот текст:Армијата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместу-
вање, исхрана и дневници за службено патување на 
припадниците на Армијата ги обезбедува Министер-
ството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

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

 
Бр. 44-1164/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

785. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО  ВО  ВЕЖБОВНАТА   АКТИВНОСТ  „COMMON  

CHALLENGE 17” ВО ЦРНА ГОРА 
 
1. За учество во вежбовната активност „COMMON 

CHALLENGE 17” (во натамошниот текст: вежбовната 
активност) која ќе се одржи во Црна Гора, во периодот 
од 22 јуни до 7 јули 2017 година се испраќаат 40 (чети-
риесет) припадници на Армијата на Република Маке-
донија (во натамошниот текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт ги обезбе-
дува Република Австрија, сместувањето и исхраната ги 
обезбедува Црна Гора, а дневниците за службено пату-
вање на припадниците на Армијата ги обезбедува Ми-
нистерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

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

 
Бр. 44-1165/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

786. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО  ВЕЖБОВНАТА  АКТИВНОСТ  „COBRA 2017”  

ВО РЕПУБЛИКА ПОЛСКА 
 
1. За учество во вежбовната активност „COBRA 

2017” (во натамошниот текст: вежбовната активност) 
која ќе се одржи во Република Полска, во периодот од 
18 до 29 септември 2017 година се испраќаат 6 (шест) 
припадници на Армијата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместу-
вање, исхрана и дневници за службено патување на 
припадниците на Армијата ги обезбедува Министер-
ството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

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

 
Бр. 44-1166/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

787. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „COMBINED 
RESOLVE VIII”,  ВО  СОЈУЗНА  РЕПУБЛИКА  

ГЕРМАНИЈА 
 
1. За учество во вежбовната активност 

„COMBINED RESOLVE VIII” (во натамошниот текст: 
вежбовната активност) која ќе се одржи во Сојузна Ре-
публика Германија во временскиот период од 24 мај до 
16 јуни 2017 година, се испраќаат 35 (триесет и пет) 
припадници на Армијата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Армијата).  
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2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува 
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во 
Република Македонија, а дневниците за службено па-
тување ги обезбедува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

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

 
Бр. 44-1167/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

788. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
4.4.2017 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-

ТВО  ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ REGEX 17”  
ВО КРАЛСТВОТО ЈОРДАН 

 
1. За учество  во вежбовната активност „REGEX 

17” (во натамошниот текст: вежбовната активност) која 
ќе се одржи во Кралството Јордан, во периодот од 24 
до 28 септември 2017 година се испраќаат 2 (два) при-
падника на Армијата на Република Македонија (во на-
тамошниот текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, 
исхрана и дневници за службено патување на припад-
ниците на Армијата ги обезбедува Министерството за 
одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

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

 
Бр. 44-1168/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

789. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
4.4.2017 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „SABER 
GUARDIAN 17”, ВО РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА, 
СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА, РЕПУБЛИКА  

БУГАРИЈА И РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА 
 
1. За учество во вежбовната активност „SABER 

GUARDIAN 17” (во натамошниот текст: вежбовната 
активност), која ќе се одржи во Република Романија, 
Сојузна Република Германија, Република Бугарија и 
Република Унгарија, во периодот од 20 јуни до 23 јули 
2017 година, се испраќаат 71 (седумдесет и еден) при-
падник на Армијата на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Армијата).  

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува 
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во 
Република Македонија, а дневниците за службено па-
тување ги обезбедува Министерството за одбрана.  

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

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

 
Бр. 44-1169/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

790. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „СТОМА-
ТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ 

„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-
ристењето на движните ствари-книги и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на „Стоматолошкиот 
факултет“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со деканот на „Стоматолошкиот факултет“ при 
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-1238/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

791. 
Врз основа на член 44  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 Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија,  
на седницата, одржана на 4.4.2017 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ 
СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,ОРДЕ ЧОПЕЛА” - ПРИЛЕП 

 
Член 1 

 Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува  ко-
ристењето на движните ствари и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Државниот сту-
дентски дом „Орде Чопела“  - Прилеп. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Државниот студентски дом „Орде 
Чопела“ - Прилеп, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

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

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

 
Бр. 44-1286/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

792. 
Врз основа на член 44  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 Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија,  
на седницата, одржана на 4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ 
СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,КОЧО РАЦИН“  -  БИТОЛА 

 
Член 1 

 Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му  престанува  ко-
ристењето на движните ствари и тоа: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ат на трајно користење без надомест на Државниот сту-
дентски дом ,,Кочо Рацин“ - Битола. 

    
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Државниот студентски дом ,,Ко-
чо Рацин“ - Битола, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-1288/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

793. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15, 153/15 
и 190/16), Владата на Република Македонија,  на седни-
цата, одржана на 4.4.2017 година, донесе 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 17 

 
 

 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ 
СТУДЕНТСКИ  ДОМ ,,ПЕЛАГОНИЈА” -  СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува  ко-
ристењето на движните ствари, и тоа: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Државниот сту-
дентски дом ,,Пелагонија” - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Државниот студентски дом ,,Пе-
лагонија” - Скопје, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-1289/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

794. 
Врз основа на член 44  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 Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија,  
на седницата, одржана на 4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ 
СТУДЕНТСКИ ДОМ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ -  

ШТИП 
 

Член 1 
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-
ристењето на движните ствари и тоа: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Државниот сту-
дентски дом ,,Браќа Миладиновци“  - Штип. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Државниот студентски дом „Бра-
ќа Миладиновци“ - Штип, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-1290/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

795. 
Врз основа на член 44  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 Македонија“  бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-
донија,  на седницата, одржана на 4.4.2017 година, до-
несе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИ-
ОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ 

СЕНИЌ” - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари и тоа: 
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Член 2 
 Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на Државниот сту-
дентски дом „Томе Стефановски Сениќ ” - Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со директорот на Државниот студентски дом „Томе 
Стефановски Сениќ” - Скопје, со кој се уредуваат пра-
вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-1291/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

796. 
Врз основа на член 44  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 Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија,  
на седницата, одржана на 4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,СКОПЈЕ” - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува  ко-
ристењето на движните ствари, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Државниот сту-
дентски дом ,,Скопје” - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Државниот студентски дом 
,,Скопје” - Скопје, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

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

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

 
Бр. 44-1292/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

797. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ 
СТУДЕНТСКИ ДОМ „НИКОЛА КАРЕВ“ - ОХРИД 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува  ко-
ристењето на движните ствари и тоа: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Државниот сту-
дентски дом ,,Никола Карев” - Охрид. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Државниот студентски дом ,,Ни-
кола Карев” - Охрид, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-1293/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

798. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 4.4.2017 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  ДРЖАВНИОТ 

СТУДЕНТСКИ ДОМ „ДОНЕ БОЖИНОВ“ 
 – ПРОБИШТИП 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува  ко-
ристењето на движните ствари и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Државниот сту-
дентски дом „Доне Божинов“ - Пробиштип. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Државниот студентски дом „Доне 
Божинов“ - Пробиштип, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 44-1294/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

799. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на  4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-
ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 
ПРЕРАБОТКА,  РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ 

НА ОТПАД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Министер-

ството за финансии-Царинската управа да спроведе по-
стапка за избор на правно лице кое врши дејност или 

поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, 
преработка, рециклирање и уништување на отпад на 
движни ствари-опрема кои немаат вредност, односно 
се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и 
не можат да се продадат или разменат како такви, сог-
ласно Одлуката за усвојување на Извештајот за редов-
ниот годишен попис за 2016 година на средствата и об-
врските на Царинската управа на Република Македони-
ја бр. 02-072302/16-0017 од 7.2.2017 година, донесена 
од директорот на Царинската управа. 

 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-1526/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

800. 

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 

4.4.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за труд и социјална политика бр. 

09 – 400/2 од 24.3.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

  

Бр. 44-1374/1 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

801. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постанка („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 

4.4.2017 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  ШУМАРСТВО  И  ВОДОСТОПАНСТВО  

- ШУМСКА ПОЛИЦИЈА 

 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - Шумска полиција бр.09 – 403/2 од 
24.3.2017 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/2 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

802. 
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 
4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за здравство бр. 09-406/2 од 
24.3.2017 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/3 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

803. 
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 
4.4.2017 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈП МАКЕДОНИЈА ПАТ 
- СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 

на ЈП Македонија пат - Скопје бр. 09 – 424/2 од 

24.3.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-1374/4 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

804. 

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 

4.4.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА  

ЗДРАВСТВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за здравство бр. 09 – 407/2 од 

24.3.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-1374/5 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

805. 

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 од-

ржана на 4.4.2017 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ  ОПШТА БОЛНИЦА 

- СТРУГА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на ЈЗУ Општа болница - Струга бр. 09 – 423/1 од 

24.3.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-1374/6 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

806. 

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, од-

ржана на 4.4.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ ОПШТА  БОЛНИЦА 
- СТРУГА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на ЈЗУ Општа болница - Струга бр. 09 – 420/1 од 

24.3.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

  

Бр. 44-1374/7 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

807. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постанка („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, од-

ржана на 4.4.2017 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ – УПРАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ  

И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за внатрешни работи – Управата за 
безбедност и контраразузнавање бр.09 – 337/1 од 
24.3.2017 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/8 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

808. 
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 од-
ржана на 4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА  
ПРАВДА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за правда бр. 09 – 412/2 од 24.3.2017 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/9 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

809. 
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 
4.4.2017 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ  НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО  

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Град Скопје бр. 09 – 396/2 од 24.3.2017 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/10 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

810. 
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 
4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за образование и наука бр. 09 – 405/2 
од 24.3.2017 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/11 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

811. 
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 од-
ржана на 4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА  ОДЗЕМЕН  ПРЕДМЕТ СО  
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ЧАИР 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Општина Чаир бр. 09 – 419/2 од 24.3.2017 година. 

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

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

 
Бр. 44-1374/12 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

812. 
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 од-
ржана на 4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВО-
СИЛНА ПРЕСУДА  НА  АГЕНЦИЈА  ЗА  УПРАВУВАЊЕ 

СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Агенција за управување со одземен имот бр. 09 – 
408/3 од 24.3.2017 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/13 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

 

813. 
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, од-
ржана на 4.4.2017 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

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

ВРАБОТУВАЊЕ  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Агенцијата за вработување на Република Македо-
нија бр. 09-411/2 од 24.3.2017 година.    
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 44-1374/14 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

814. 
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, од-
ржана на 4.4.2017 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА  ФИНАНСИИ – УПРАВА  ЗА ФИНАНСИСКА  

ПОЛИЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за финансии – Управа за финан-
сиска полиција бр. 09-338/2 од 24.3.2017 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/15 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

815. 
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, од-
ржана на 4.4.2017 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Агенцијата за вработување на Република Македо-
нија бр. 09-409/2 од 24.3.2017 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/16 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

816. 
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, од-
ржана на 4.4.2017 година, донесе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерството за култура бр.09-397/2 од 
24.3.2017 година.    

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 44-1374/17 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

817. 
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, од-

ржана на 4.4.2017 година, донесе                                                       
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН  

РАЗВОЈ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерството за локална самоуправа – Биро за 
регионален развој  бр.09-415/2 од 24.3.2017 година.    

 

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

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

 
Бр. 44-1374/18 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 Никола Тодоров, с.р. 
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818. 
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, од-
ржана на 4.4.2017 година, донесе                                                       

 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Агенцијата за вработување на Република Македони-
ја  бр.09-410/2 од 24.3.2017 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/19 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

819. 
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, од-
ржана на 4.4.2017 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ВНАТРЕШНИ  РАБОТИ – УПРАВА ЗА  БЕЗБЕДНОСТ  

И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за внатрешни работи – Управа за 
безбедност и контраразузнавање бр. 09-413/3 од 
24.3.2017 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/20 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

820. 
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 
4.4.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА  КАЗНЕНО ПОПРАВЕН  
ДОМ ИДРИЗОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Казнено поправен дом Идризово бр. 09-418/1 од 
24.3.2017 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/21 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

821. 
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 
4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА OДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ВНАТРЕШНИ  РАБОТИ - УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ  

И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за внатрешни работи-Управа за без-
бедност и контраразузнавање бр. 09 – 399/2 од 
24.3.2017 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр. 44-1374/22 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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822. 
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 
4.4.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ - УПРАВА  ЗА БЕЗБЕДНОСТ  

И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за внатрешни работи - Управа за 
безбедност и контраразузнавање бр. 09-398/3 од 
24.3.2017 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/23 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

823. 
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 
4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Дирекцијата за безбедност на класифицирани ин-
формации бр. 09-404/2 од 24.3.2017 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/24 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

824. 
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 
4.4.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ - УПРАВА ЗА  БЕЗБЕДНОСТ 

И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за внатрешни работи-Управа за 
безбедност и контраразузнавање бр. 09-425/2 од 
24.3.2017 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/25 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

825. 
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 
4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерството за внатрешни работи бр. 09-
393/2 од 24.3.2017 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/26 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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826. 

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 од-

ржана на 4.4.2017 година, донесе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АД  МАКЕДОНСКА 

ПОШТА - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на АД Македонска пошта - Скопје бр. 09-394/2 од 

24.3.2017 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-1374/27 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

827. 

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 од-

ржана на 4.4.2017 година, донесе                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ЖИВОТНА СРЕДИНА И  ПРОСТОРНО  ПЛАНИРАЊЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за животна средина и просторно 

планирање  бр. 09-401/2 од 24.3.2017 година.    

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-1374/28 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

828. 
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 од-
ржана на 4.4.2017 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА  ЛИПКОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Општина Липково бр. 09-414/2 од 24.3.2017 го-
дина.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/29 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

829. 
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 од-
ржана на 4.4.2017 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА АД МАКЕДОНСКА 

ПОШТА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на АД Македонска пошта - Скопје  бр. 09-391/2 од 
24.3.2017 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/30 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

830. 
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, од-
ржана на 4.4.2017 година, донесе                                                       
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА  НА  ДСУ  „СПОРТСКА 

АКАДЕМИЈА“ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ДСУ „Спортска академија“ - Скопје бр. 09-421/2 
од 24.3.2017 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/31 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

831. 
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, од-
ржана на 4.4.2017 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

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

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за труд и социјална политика бр. 
09-402/2 од 24.3.2017 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/32 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

832. 
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 
4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за внатрешни работи бр. 09 – 390/2 
од 24.3.2017 година. 

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

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

  
Бр. 44-1374/33 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

833. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постанка („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 
4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за внатрешни работи бр.09 – 395/2 
од 24.3.2017 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/34 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

834. 
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 
4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И 
ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Државна комисија за одлучување во управна по-
стапка и постапка од работен однос во втор степен бр. 
09 – 392/2 од 24.3.2017 година. 



 Стр. 28 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

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

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

 
Бр. 44-1374/35 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

835. 
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 
4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈНУ „ИНСТИТУТ 
ЗА  ДУХОВНО  КУЛТУРНО  НАСЛЕДСТВО НА  

АЛБАНЦИТЕ“ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈНУ „Институт за духовно културно наследство 
на Албанците“ Скопје бр. 09 – 422/2 од 24.3.2017 го-
дина. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/36 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

836. 
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 
4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ДРЖАВНО ПРАВОБ-
РАНИТЕЛСТВО  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Државно правобранителство на Република Македо-
нија бр. 09 – 339/3 од 24.3.2017 година. 

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

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

 
Бр. 44-1374/37 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

837. 
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 од-
ржана на 4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА  НА  ОПШТИНА ЦЕНТАР 

ЖУПА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Општина Центар Жупа бр. 09 – 417/2 од 24.3.2017 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/38 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

838. 
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 од-
ржана на 4.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

„МАЈКА ТЕРЕЗА“ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје бр. 09 – 
416/2 од 24.3.2017 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1374/39 Заменик на претседателот 

4 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 29 

 
 

 

839. 
 

 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 



 Стр. 30 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 31 

 
 

 

  



 Стр. 32 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 33 

 
 

 

 

         Бр. 44-832/57 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 34 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 
840. 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА – МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 35 

 
 

 



 Стр. 36 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 37 

 
 

 



 Стр. 38 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 

         Бр. 44-832/58 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 39 

 
 

 

 
841. 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ 



 Стр. 40 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 41 

 
 

 



 Стр. 42 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 43 

 
 

 

 

         Бр. 44-832/59 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 44 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 
842. 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ  

НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - БИТОЛА 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 45 

 
 

 



 Стр. 46 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 47 

 
 

 



 Стр. 48 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 

         Бр. 44-832/60 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 49 

 
 

 

 
843. 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ - ГЕВГЕЛИЈА 



 Стр. 50 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 51 

 
 

 



 Стр. 52 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 53 

 
 

 

 

         Бр. 44-832/61 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 54 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 
844. 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА ВО 

НОВ - КИЧЕВО 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 55 

 
 

 



 Стр. 56 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 57 

 
 

 



 Стр. 58 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 

         Бр. 44-832/62 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 59 

 
 

 

 
845. 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ - КУМАНОВО 



 Стр. 60 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 61 

 
 

 



 Стр. 62 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 63 

 
 

 

         Бр. 44-832/63 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 64 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ  

НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ОХРИД 

 

846. 
 

 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 65 

 
 

 



 Стр. 66 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 67 

 
 

 

 

         Бр. 44-832/64 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 68 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 
847. 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 69 

 
 

 



 Стр. 70 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 71 

 
 

 

 

         Бр. 44-832/65 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 72 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 
848. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - СТРУМИЦА 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 73 

 
 

 



 Стр. 74 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 75 

 
 

 

 

         Бр. 44-832/66 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 76 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 
849. 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ТЕТОВСКИОТ КРАЈ - ТЕТОВО 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 77 

 
 

 



 Стр. 78 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 79 

 
 

 

 

         Бр. 44-832/67 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 80 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 
850. 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ШТИП 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 81 

 
 

 



 Стр. 82 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 83 

 
 

 

 

         Бр. 44-832/68 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 84 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 
851. 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ - КРУШЕВО 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 85 

 
 

 



 Стр. 86 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 87 

 
 

 

 

         Бр. 44-832/69 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 88 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 
852. 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 89 

 
 

 



 Стр. 90 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 91 

 
 

 

 

         Бр. 44-832/70 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 92 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 
853. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ФИЛОЗОФСКОТО ДРУШТВО НА МАКЕДОНИЈА 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 93 

 
 

 



 Стр. 94 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 95 

 
 

 

 

         Бр. 44-832/71 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 96 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 
854. 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА СОЈУЗОТ НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПРЕВЕДУВАЧИ НА МАКЕДОНИЈА 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 97 

 
 

 



 Стр. 98 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 99 

 
 

 

 

         Бр. 44-832/72 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 100 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 
855. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ДРУШТВОТО НА ПИСАТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 101 

 
 

 



 Стр. 102 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 103 

 
 

 

 

         Бр. 44-832/73 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 104 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 
856. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ МАКЕДОНСКИ П.Е.Н. ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 105 

 
 

 



 Стр. 106 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 107 

 
 

 

 

         Бр. 44-832/74 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 108 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 
857. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 109 

 
 

 



 Стр. 110 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 111 

 
 

 

 

         Бр. 44-832/75 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 112 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 
858. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА 

НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ  

И САМОСТОЈНОСТ МУЗЕЈ НА ВНАТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛУЦИОНЕРНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА И МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ НА КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ - СКОПЈЕ 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 113 

 
 

 



 Стр. 114 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 115 

 
 

 

 

         Бр. 44-832/76 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 



 Стр. 116 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

  

859. 
 

 

 

 

 

 

 

         Бр. 44-853/1 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - БИТОЛА 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 117 

 
 

 

860. 
 

 

         Бр. 44-853/2 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - ШТИП 



 Стр. 118 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 

861. 

 

         Бр. 44-853/3 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - ТЕТОВО 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 119 

 
 

 

 

862. 
 

         Бр. 44-853/4 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - СТРУМИЦА 



 Стр. 120 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 

863. 
 

         Бр. 44-853/5 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - ПРИЛЕП 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 121 

 
 

 

 

864. 
 

         Бр. 44-853/6 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - ОХРИД 



 Стр. 122 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 

865. 

 

         Бр. 44-853/7 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - КУМАНОВО 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 123 

 
 

 

 

866. 
 

         Бр. 44-853/8 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - КОЧАНИ 



 Стр. 124 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

 

867. 
 

         Бр. 44-853/9 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - ВЕЛЕС 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 125 

 
 

 

 

868. 
 

         Бр. 44-853/10 Заменик на претседателот 

  28 март 2017 година на Владата на Република 

            Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - СКОПЈЕ 



 Стр. 126 - Бр. 45                                                                                        10 април 2017 
 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

869. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

107/2005), член 42, 43 и 48 од Законот за судовите 

(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 19 и 

член 47 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од 

Законот за Судскиот совет на Република Македонија 

(„Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010, 

100/2011, 20/2015 и 61/2015) и член 26 став 3 од Делов-

никот за работа на Судскиот совет на Република Маке-

донија („Службен весник на РМ“ бр.197/2015), Судски-

от совет на Република Македонија на 250-та седница 

одржана на ден 4.4.2017 година, ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА  

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ 

 

За судии поротници на Основен суд  Скопје 2 Скоп-

је се избрани:  

1. Милчо Николоски,  

2. Дениција Андреевска - Николовска и 

3. Вергина Атанасова. 

 

Оваа одлука влегува во сила на 5.4.2017 година. 

 

Бр. 02-412/5 Судски совет 

4 април 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

_________ 

870. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

107/2005), член 42, 43 и 48 од Законот за судовите 

(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 19 и 

член 47 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од 

Законот за Судскиот совет на Република Македонија 

(„Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010, 

100/2011, 20/2015 и 61/2015) и член 26 став 3 од Делов-

никот за работа на Судскиот совет на Република Маке-

донија („Службен весник на РМ“ бр.197/2015), Судски-

от совет на Република Македонија на 250-та седница 

одржана на ден 4.4.2017 година, ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА  

АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ 

 

За судии поротници на Апелационен суд Скопје се 

избрани:  

1. Димитрија Дамески,  

2. Анастазија Саздовска,  

3. Силвана Андовска,  

4. Наташа Басарова,  

5. Вера Стоименова,  

6. Едита Јашари,  

7. Весна Кимовска-Јовиќ,  

8. Милена Кочовска,  

9. Санел Рамовиќ,  

10. Димче Иваноски,  

11. Лазо Матовски,  

12. Јулијана Матовска и 

13. Калина Алтанџиева.  

 

Оваа одлука влегува во сила на 5.4.2017 година. 

 

Бр. 02-443/5 Судски совет 

4 април 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

_________ 

871. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

107/2005), член 42, 43 и 48 од Законот за судовите 

(„Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со член 

19 и член 47 од Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ 

бр. 150/2010), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 

1 од Законот за Судскиот совет на Република Маке-

донија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 

150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015) и член 26 

став 3 од Деловникот за работа на Судскиот совет на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.197/2015),  Судскиот совет на Република Македо-

нија на 250-та седница одржана на ден 4.4.2017 го-

дина, ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ  

НА ОСНОВЕН СУД РЕСЕН 

 

За судии поротници на Основен суд Ресен се из-

брани:  

1. Маријана Радевска,  

2. Ленче Димшоска,  

3. Наташа Писовска,  

4. Снежана Доревска и 

5. Диана Павлова. 

 

Оваа одлука влегува во сила на 5.4.2017 година. 

 

Бр. 02-530/1 Судски совет 

4 април 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 



10 април 2017  Бр. 45 - Стр. 127 

 
 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

872. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 

член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 

151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 

член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 

143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 

5.4.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА  ПРИРОДЕН ГАС 

 

1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење 

на енергетската дејност дистрибуција на природен гас 

на Јавното претпријатије за изградба на инфраструк-

турни објекти КУМАНОВО-ГАС, Куманово, УП1 бр. 

07-76 од 8.7.2011 година и УП1 бр.11-08/13 од 8.7.2013 

година („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 93/11 и 97/13), се менува по службена должност и 

тоа, во Прилогот 1: 

Точката 6 се менува и гласи:  

„6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ - 

14.03.1/11.2/13.2/17.“ 

Во точката 20 по ставот 2, се додава нов став 3, која 

гласи: 

„Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-

та комисија за енергетика да доставува податоци и ин-

формации согласно Правилникот за следење на фун-

кционирањето на енергетските пазари“. 

Во точката 21 зборовите: „Правилникот за усло-

вите, начинот и постапката за издавање, менување и 

одземање нa лиценци за вршење на енергетски деј-

ности“ се заменуваат со зборовите: „Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности.“ 

Во точката 22 зборовите: „Правилникот за усло-

вите, начинот и постапката за издавање, менување и 

одземање нa лиценци за вршење на енергетски деј-

ности“ се заменуваат со зборовите: „Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности.“ 

Во точката 23 зборовите: „Правилникот за усло-

вите, начинот и постапката за издавање, менување и 

одземање нa лиценци за вршење на енергетски деј-

ности“ се заменуваат со зборовите: „Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности.“     

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 
 

УП1 Бр.11-08/13  
5 април 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

873. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 
5.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетската дејност Снабдување со природен гас на 
Друштвото за производство, трговија и услуги „БУ-
МАК ПРИМО“ ДООЕЛ Скопје, УП1 бр.11-19/14 од 
16.6.2014 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 94/14), се менува по службена должност 
и тоа, во Прилогот 1: 

Точката 6 се менува и гласи:  
„6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ - 

23.09.1/14.2/17.“ 
Во точката 15 во алинејата 2 зборовите: „месечни 

извештаи за набавени и продадени количини на приро-
ден гас, согласно Табелата 1, која е составен дел на 
оваа лиценца“, се заменуваат со зборовите: „ податоци 
и информации согласно Правилникот за следење на 
функционирањето на енергетските пазари“. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр.11-19/14  

5 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

874. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 
5.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 
ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ 

СО ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Oдлуката УП1 бр.11-21/11 од 3.6.2011 година, за 

издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност 
снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи 
приклучени на системот за пренос на природен гас, из-
менета и дополнета со Одлука УП1 бр.11-21/11 од 
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15.12.2014 година, за  издавање лиценца за вршење на 
енергетска дејност снабдување во краен случај со при-
роден гас на Друштвото за трговија „МАКПЕТРОЛ 
ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 75/11 и186/14), се менува по 
службена должност и тоа, во Прилогот 1: 

Точката 6 се менува и гласи:  

„6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ-

13.05.1/11.2/14.2/17.“ 

Во точката 15 во алинејата 2 зборовите: „месечни 

извештаи за набавени и продадени количини на приро-

ден гас, согласно Табелата 1, која е составен дел на 

оваа лиценца“, се заменуваат со зборовите: „ податоци 

и информации согласно Правилникот за следење на 

функционирањето на енергетските пазари“. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 11-21/11  

5 април 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

875. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 член 

43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник 

на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44 

став 3 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-

гетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 

78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 

5.4.2017 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА ЛИЦЕНЦА  ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 

  

1. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетската дејност Трговија со природен гас на 

Друштвото за истражување, консалтинг, едукација и 

инженеринг ЕНЕРГЕТСКИ ИНСТИТУТ ДОО Скопје, 

УП1 бр.11-32/13 од 17.05.2013 година („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 73/13), се менува по 

службена должност и тоа, во Прилогот 1: 

- Точката 6 се менува и гласи:  

„ 6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ- 

20.06.01/13.2/17.“ 

-  Во Точката 9 по ставот 2 се додава нов став 3 кој 

гласи: „По исклучок од ставот (2), трговецот во свој-

ство на снабдувач може да продава природен гас и на 

потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостој-

но учество на пазарот на природен гас, утврдени во 

правила за пазар на природен гас. Меѓусебните права  

и обврски на трговецот и потрошувачот, како и об-

врските кон операторот на преносниот систем и/или 

операторите на дистрибутивните системи, се уредуваат 

со договор“. 

- Точката 10 се менува и гласи: „Енергетската деј-

ност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата 

ќе ја врши преку склучување на купопродажни догово-

ри за набавка на природен гас  што се обврзал да го ис-

порача на своите купувачи, како и договори за транзит 

низ преносниот систем“. 

- Во точката 12 алинејата 1 се менува и гласи: 

„обезбеди непречена и континуирана испорака на при-

роден гас на купувачите со кои има склучено договори; 
- Во точката 12 алинејата 5 се менува и гласи: „ ра-

боти во согласност со законите и другите прописи во 
Република Македонија, прописите утврдени од страна 
на Регулаторната комисија за енергетика, Мрежните 
правила за пренос и Мрежните правила за дистрибу-
ција“. 

- Во точката 12 алинејата 6 се менува и гласи: „ ра-
боти во согласност со правилата за  снабдување во пог-
лед на доверливоста на податоците и количините на 
природниот гас испорачан на потрошувачите“. 

- Во точката 12 по алинејата 6 се додаваат четири 
нови алинеи 7, 8, 9 и 10, кои гласат: 

 „- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на системот за пре-
нос на природен гас во однос на обврските поврзани со 
урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните 
трансакции; 

  - им фактурира на своите купувачи за природниот 
гас, како и за преносниот капацитет и/или дистрибути-
вен капацитет, доколку за нивното обезбедување е ов-
ластен од страна на купувачот; 

 - обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-
ност со важечките тарифи и мрежните правила за пре-
нос, во случаите кога врши извоз на природен гас или 
транзит; 

 -  на операторот на системот за пренос на природен 
гас да му достави информација за количините на при-
роден гас и соодветниот временски распоред од сите 
договори за купопродажба на природен гас за природ-
ниот гас што се обврзал да го испорача на своите купу-
вачи, како и договорите за транзит низ преносниот сис-
тем.“ 

- Во точката 15 алинејата 1 се менува и гласи: 
„информации за количините на природен гас, согласно 
договорите за набавка и договорите за испорака на 
природен гас, склучени со извозникот на природниот 
гас, како и со своите купувачи“. 

- Во точката 15 алинејата 2 се менува и гласи: „ по-
датоци и информации согласно Правилникот за следе-
ње на функционирањето на енергетските пазари“. 

- Во точката 15 по алинејата 3 се додава нова алине-
ја 4 која гласи: „ информации и извештаи за трансакци-
ите и деловните активности што произлегуваат, зав-
ршуваат или поминуваат на територијата на Република 
Македонија“. 

- Во точката 15 алинејата 4 станува алинеја 5. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 
УП1 Бр.11-32/13  

5 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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876. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 16, 
член 43, став 1 и 2 и член 44 од Законот за енергетика 
енергетика („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44, став 3, 
член 45 и член 47 од Правилникот за лиценци за врше-
ње на енергетски дејности („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), по-
стапувајќи по Барањето УП1-11-42/17 од 14.3.2017 го-
дина на Друштво за трговија на големо и мало, угости-
телство и туризам МАРИЈА ТРЕИД ДОО увоз-извоз 
Велес, за менување и продолжување на лиценцата за 
вршење на енергетска дејност Трговија на големо со 
Течен нафтен гас (ТНГ) и постапувајќи по службена 
должност, на седницата одржана на 6.4.2017 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕН-
ЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТР-
ГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО НАФТЕНИОТ ДЕРИВАТ 

ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. Одлуката за вршење на енергетска дејност Трго-

вија на големо со нафтениот дериват течен нафтен гас 
(ТНГ), бр. 02-608/1 од 5.4.2007 година („Службен вес-
ник на РМ“ бр.45/07), издадена на Друштвото за трго-
вија на големо и мало, угостителство и туризам МАРИ-
ЈА ТРЕИД ДОО увоз-извоз Велес, се менува во след-
ното: 

- насловот на Одлуката се менува и гласи: „Одлука 
за издавање на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на 
големо со течен нафтен гас (ТНГ)“.  

- во точката 1 од Одлуката, зборовите: „Трговија на 
големо со нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ)“ 
се менуваат и гласат: „Трговија на големо со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт – трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ)“. 

- точката 2 од Одлуката, се менува и гласи: „Права-
та и обврските на носителот на лиценцата за вршење на 
енергетската дејност Трговија на големо со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт – трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ), 
се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енер-
гетската дејност Трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – 
трговија на големо со Течен нафтен гас (ТНГ)“, кој што 
е составен дел на оваа Одлука.  

- во Прилогот 1 од Одлуката, точката 2 се менува и 
гласи: 

 „2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата  

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-
вати, биогорива и горива за транспорт – трговија на го-
лемо со Течен нафтен гас (ТНГ).“ 

- во Прилогот 1 од Одлуката, точката 4 се менува и 
гласи: 

„4. период на продолжување на лиценцата: 
10 години“ 
- во Прилогот 1 од Одлуката, точката 5 се менува и 

гласи: 

„5. датум до кога важи лиценцата: 
6-ти април 2027 година“ 
- во Прилогот 1 од Одлуката, точката 6 се менува и 

гласи: 
„6.Евидентен број на издадената  лиценца 
НД - 10.03.1/07.2/17“ 
- во Прилогот 1 од Одлуката, точката 9 се менува и 

гласи: 
„9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија на големо со  сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт. 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување на сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива за транспорт – Течен нафтен гас 
(ТНГ), од земјата и странство заради натамошна про-

дажба на трговци, преработувачи или потрошувачи во 
земјата и странство.“ 

- во Прилогот 1 од Одлуката, во точката 10, потточ-
ката 1 се менува и гласи: 

„10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 

објектите, постројките, опремата и инсталациите 

1. Приемот и испораката на нафтениот дериват те-
чен нафтен гас (ТНГ), ќе се врши преку 5 (пет) резер-
воара со волумен од по 100 м3 и 1 (еден) резервоар од 
600 м3 или вкупно 1100 м3, кои се во сопственост на 
Друштвото за трговија на големо и мало, угостителство 
и туризам МАРИЈА ТРЕИД ДОО увоз-извоз Велес и се 
лоцирани во оштина Велес, КО Оризари.“ 

- во Прилогот 1 од Одлуката, точката 11 се менува 
и гласи: 

„11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста Трговија на големо со  сурова нафта, наф-

тени деривати, биогорива и горива за транспорт – трго-
вија на големо со Течен нафтен гас (ТНГ) носителот на 
лиценцата може да ја врши на територијата на Репуб-

лика Македонија и во странство.“   
- во Прилогот 1 од Одлуката, во точката 12, алине-

јата 5 се менува и гласи: 
„- ги почитува правилниците и другите прописи 

кои ги пропишува или одобрува Регулаторната коми-
сија за енергетика во согласност со закон, а особено 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности и Правилникот за следење на функционирањето 

на енергетските пазари.“ 
- во Прилогот 1 од Одлуката, во точката 15, алине-

јата 1 се менува и гласи: 
„ - Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика да доставува податоци и 
информации согласно Правилникот за следење на фун-
кционирањето на енергетските пазари.“ 

- во Прилогот 1 од Одлуката, во точките 16, 17 и 18 
зборовите: „ Правилникот за условите, начинот и по-
стапката за издавање, менување и одземање нa ли-
ценци за вршење на енергетски дејности“ се заменува-
ат со зборовите: „Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности.“ 

2. Табелата 1 која е составен дел од Прилогот 1 се 
брише. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 
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4.  Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

                 
УП1 Бр.11-42/17  

6 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

877. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 16, 

член 43, став 1 и 2 и член 44 од Законот за енергетика 

енергетика („Службен весник на Република Македони-

ја“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 

192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44 став 3, 

член 45 и член 47 од Правилникот за лиценци за врше-

ње на енергетски дејности („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), по-

стапувајќи по Барањето УП1-11-43/17 од 14.03.2017 го-

дина на Друштво за трговија на големо и мало, угости-

телство и туризам МАРИЈА ТРЕИД ДОО увоз-извоз 

Велес, за менување и продолжување на лиценцата за 

вршење на енергетска дејност Складирање на нафтени-

от дериват Течен нафтен гас (ТНГ) и постапувајќи по 

службена должност, на седницата одржана на 6.4.2017 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИ-

ЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈ-

НОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА НАФТЕНИОТ ДЕРИВАТ  

ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 

 

1. Одлуката за вршење на енергетска дејност Скла-

дирање на нафтениот дериват Течен нафтен гас (ТНГ), 

бр. 02-607/1 од 5.4.2007 година („Службен весник на 

РМ“ бр.45/07), издадена на Друштвото за трговија на 

големо и мало, угостителство и туризам МАРИЈА ТРЕ-

ИД ДОО увоз-извоз Велес, се менува во следното: 

- насловот на Одлуката се менува и гласи: „Одлука 

за издавање на лиценца за вршење на енергетска деј-

ност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива за транспорт – складирање на течен 

нафтен гас (ТНГ)“.  

- во точката 1 од Одлуката, зборовите: „Складирање 

на нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ)“ се ме-

нуваат и гласат: „Складирање на сурова нафта, нафте-

ни деривати, биогорива и горива за транспорт – скла-

дирање на течен нафтен гас (ТНГ)“. 

- точката 2 од Одлуката, се менува и гласи: „Права-

та и обврските на носителот на лиценцата за вршење на 

енергетската дејност Складирање на сурова нафта, 

нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – 

складирање на течен нафтен гас (ТНГ), се утврдени во 

Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност 

Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биого-

рива и горива за транспорт – складирање на течен наф-

тен гас (ТНГ)“, кој што е составен дел на оваа Одлука.  

- во Прилогот 1 од Одлуката, точката 2 се менува и 

гласи: 

 „2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива за транспорт – складирање на течен 

нафтен гас (ТНГ).“ 

- во Прилогот 1 од Одлуката, точката 4 се менува и 

гласи: 

„4. период на продолжување на лиценцата: 

10 години“ 

- во Прилогот 1 од Одлуката, точката 5 се менува и 

гласи: 

„ датум до кога важи лиценцата: 

6-ти април 2027 година“ 

- во Прилогот 1 од Одлуката, точката 6 се менува и 

гласи: 

„ 6.Евидентен број на издадената  лиценца 

      НД - 09.04.1/07.2/17“ 

- во Прилогот 1 од Одлуката, во точката 10, потточ-

ката 1 се менува и гласи: 

„10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 

објектите, постројките, опремата и инасталациите 

1. Приемот и испораката на нафтениот дериват те-

чен нафтен гас (ТНГ), ќе се врши преку 5 (пет) резер-

воара со волумен од по 100 м3 и 1 (еден) резервоар од 

600 м3 или вкупно 1100 м3, кои се во сопственост на 

Друштвото за трговија на големо и мало, угостителство 

и туризам МАРИЈА ТРЕИД ДОО увоз-извоз Велес и се 

лоцирани во оштина Велес, КО Оризари.“ 

- во Прилогот 1 од Одлуката, точката 12 алинејата 4 

се менува и гласи: 

„- ги почитува правилниците и другите прописи 

кои ги пропишува или одобрува Регулаторната коми-

сија за енергетика во согласност со закон, а особено 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности и Правилникот за следење на функционирањето 

на енергетските пазари.“ 

- во Прилогот 1 од Одлуката, точката 15 алинејата 1 

се менува и гласи: 

„ - Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика да доставува податоци и 

информации согласно Правилникот за следење на фун-

кционирањето на енергетските пазари.“ 

- во Прилогот 1 од Одлуката, во точките 16, 17 и 18 

зборовите: „ Правилникот за условите, начинот и по-

стапката за издавање, менување и одземање нa ли-

ценци за вршење на енергетски дејности“ се заменува-

ат со зборовите: „Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности.“ 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

3.  Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

  

УП1 Бр.11-43/17  

6 април 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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878. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 2 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 
5.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетската дејност Пренос на природен гас на Акци-
онерското друштво ГА-МА – Скопје, бр.02-1236/1 од 
25.10.2005 година и бр.02-1901/1 од 25.12.2006 година, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/05 
и 135/06), се менува по службена должност и тоа, во 
Прилогот 1: 

Точката 6 се менува и гласи:  
„6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ - 

02.01.1/05.2/17.“ 
Во точката 22 по ставот 2, се додава нов став 3, која 

гласи: 
„Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-

та комисија за енергетика да доставува податоци и ин-
формации согласно Правилникот за следење на фун-
кционирањето на енергетските пазари“. 

Во точките: 23 , 25 и 26 зборовите: „Правилникот за 
условите, начинот и постапката за издавање, менување 
и одземање нa лиценци за вршење на енергетски деј-
ности“ се заменуваат со зборовите: „Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности.“ 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр.11-54/17  

5 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

879. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 
5.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетската дејност Трговија со природен гас на 
Друштвото за промет со гас и гасовити горива АЛФА-
ГАЗ ДОО експорт-импорт Скопје, бр.02-1697/1 од 

17.7.2009 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.87/09), се менува по службена должност и 
тоа, во Прилогот 1: 

- Точката 6 се менува и гласи:  
„6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ- 

12.06.01/09.2/17.“ 
-  Во точката 9 ставот 2 се менува и гласи: 
„Како трговија со природен гас, во смисла на оваа 

лиценца се смета купување природен гас заради ната-
мошна продажба на природниот гас на купувачи, од-
носно на други трговци, снабдувачи, производители на 
електрична енергија и/или топлинска енергија, опера-
тори на системите за пренос и дистрибуција на приро-
ден гас или купувачи од странство. 

По исклучок од ставот (2), трговецот во својство на 
снабдувач може да продава природен гас и на потро-
шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот на природен гас, утврдени во прави-
ла за пазар на природен гас. Меѓусебните права  и об-
врски на трговецот и потрошувачот, како и обврските 
кон операторот на преносниот систем и/или оператори-
те на дистрибутивните системи, се уредуваат со дого-
вор“. 

 - Точката 10 се менува и гласи: „Енергетската деј-
ност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата 
ќе ја врши преку склучување на купопродажни догово-
ри за набавка на природен гас  што се обврзал да го ис-
порача на своите купувачи, како и договори за транзит 
низ преносниот систем“. 

- Во точката 12 алинејата 1 се менува и гласи: 
„обезбеди непречена и континуирана испорака на при-
роден гас на купувачите со кои има склучено договори; 

- Во точката 12 алинејата 5 се менува и гласи: „ ра-
боти во согласност со законите и другите прописи во 
Република Македонија, прописите утврдени од страна 
на Регулаторната комисија за енергетика, Мрежните 
правила за пренос и Мрежните правила за дистрибу-
ција“. 

- Во точката 12 алинејата 6 се менува и гласи: „ра-
боти во согласност со правилата за снабдување во пог-
лед на доверливоста на податоците и количините на 
природниот гас испорачан на потрошувачите“. 

- Во точката 12 по алинејата 6 се додаваат четири 
нови алинеји 7,8, 9 и 10, кои гласат: 

 „- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на системот за пре-
нос на природен гас во однос на обврските поврзани со 
урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните 
трансакции; 

  - им фактурира на своите купувачи за природниот 
гас, како и за преносниот капацитет и/или дистрибути-
вен капацитет, доколку за нивното обезбедување е ов-
ластен од страна на купувачот; 

 - обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-
ност со важечките тарифи и мрежните правила за пре-
нос, во случаите кога врши извоз на природен гас или 
транзит; 

 -  на операторот на системот за пренос на природен 
гас да му достави информација за количините на при-
роден гас и соодветниот временски распоред од сите 
договори за купопродажба на природен гас за природ-
ниот гас што се обврзал да го испорача на своите купу-
вачи, како и договорите за транзит низ преносниот сис-
тем.“ 
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- Во точката 15 алинејата 1 се менува и гласи: 
„информации за количините на природен гас, согласно 
договорите за набавка и договорите за испорака на 
природен гас, склучени со извозникот на природниот 
гас, како и со своите купувачи“. 

- Во точката 15 алинејата 2 се менува и гласи: „по-
датоци и информации согласно Правилникот за следе-
ње на функционирањето на енергетските пазари“. 

- Во точката 15 по алинејата 3 се додава нова алине-
ја 4 која гласи: „ информации и извештаи за трансакци-
ите и деловните активности што произлегуваат, зав-
ршуваат или поминуваат на територијата на Република 
Македонија“. 

- Во точката 15 алинејата 4 станува алинеја 5. 
- Во точките 16, 17 и 18 зборовите: „Правилник за 

условите, начинот и постапката за издавање , менување 
и одземање на лиценци за вршење на енергетски деј-
ности“, се менуваат и гласат: „Правилник за лиценци 
за вршење на енергетски дејности“. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр.11-55/17  

5 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

880. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 
5.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетската дејност Трговија со природен гас на 
Друштвото за производство, трговија, инженеринг и 
услуги МАКГАС КОНСУЛТ ДОО Скопје, бр.02-1649/1 
од 7.10.2008 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 127/08),се менува по службена долж-
ност и тоа, во Прилогот 1: 

- Точката 6 се менува и гласи:  
„6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ- 

08.06.01/07.2/17.“ 
- во Точката 9 ставот 2  се менува и гласи: „Како тр-

говија со природен гас во смисла на оваа лиценца се 
смета купување на природен гас заради препродажба 
на други трговци, снабдувачи, производители на елек-
трична и/или топлинска енергија, операторите на сис-
темите за пренос и дистрибуција на природен гас или 
на купувачи од странство.  

По исклучок од ставот (2), трговецот во својство на 
снабдувач може да продава природен гас и на потро-
шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на природен гас, утврдени во прави-
ла за пазар на природен гас. Меѓусебните права  и об-
врски на трговецот и потрошувачот, како и обврските 
кон операторот на преносниот систем и/или оператори-
те на дистрибутивните системи, се уредуваат со дого-
вор“. 

- Точката 10 се менува и гласи: „Енергетската деј-
ност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата 
ќе ја врши преку склучување на купопродажни догово-
ри за набавка на природен гас  што се обврзал да го ис-
порача на своите купувачи, како и договори за транзит 
низ преносниот систем“. 

- Во точката 12 алинејата 1 се менува и гласи: 
„обезбеди непречена и континуирана испорака на при-
роден гас на купувачите со кои има склучено договори; 

- Во точката 12 алинејата 5 се менува и гласи: „ра-
боти во согласност со законите и другите прописи во 
Република Македонија, прописите утврдени од страна 
на Регулаторната комисија за енергетика, Мрежните 
правила за пренос и Мрежните правила за дистрибу-
ција“. 

- Во точката 12 алинејата 6 се менува и гласи: „ра-
боти во согласност со правилата за снабдување во пог-
лед на доверливоста на податоците и количините на 
природниот гас испорачан на потрошувачите“. 

- Во точката 12 по алинејата 6 се додаваат четири 
нови алинеи 7, 8, 9 и 10, кои гласат: 

 „- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на системот за пре-
нос на природен гас во однос на обврските поврзани со 
урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните 
трансакции; 

  - им фактурира на своите купувачи за природниот 
гас, како и за преносниот капацитет и/или дистрибути-
вен капацитет, доколку за нивното обезбедување е ов-
ластен од страна на купувачот; 

 - обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-
ност со важечките тарифи и мрежните правила за пре-
нос, во случаите кога врши извоз на природен гас или 
транзит; 

 - на операторот на системот за пренос на природен 
гас да му достави информација за количините на при-
роден гас и соодветниот временски распоред од сите 
договори за купопродажба на природен гас за природ-
ниот гас што се обврзал да го испорача на своите купу-
вачи, како и договорите за транзит низ преносниот сис-
тем.“ 

- Во точката 15 алинејата 1 се менува и гласи: 
„информации за количините на природен гас , согласно 
договорите за набавка и договорите за испорака на 
природен гас, склучени со извозникот на природниот 
гас, како и со своите купувачи“. 

- Во точката 15 алинејата 2 се менува и гласи: „ по-
датоци и информации согласно Правилникот за следе-
ње на функционирањето на енергетските пазари“. 

- Во точката 15, по алинејата 3 се додава нова али-
неја 4 која гласи: „ информации и извештаи за трансак-
циите и деловните активности што произлегуваат, зав-
ршуваат или поминуваат на територијата на Република 
Македонија“. 

- Во точката 15 алинејата 4 станува алинеја 5. 
- Во точките 16, 17 и 18 зборовите: „Правилник за 

условите, начинот и постапката за издавање , менување 
и одземање на лиценци за вршење на енергетски деј-
ности“, се менуваат и гласат: „Правилник за лиценци 
за вршење на енергетски дејности“. 
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2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр.11-56/17  

5 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

881. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 

член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 

151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 

член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 

143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 

5.4.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А  

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 

 

1. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетската дејност Трговија со природен гас на 

Друштвото за производство, трговија и услуги  РОУ И 

РИФАЈНД КОМОДИТИС ДООЕЛ експорт-импорт, 

Скопје, бр.02-1426/1од 17.9.2007 година („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 111/07), се мену-

ва по службена должност и тоа, во Прилогот 1: 

- Точката 6 се менува и гласи:  

„ 6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ- 

07.06.01/07.2/17.“ 

- Во точката 9 ставот 2 се менува и гласи: 

„Како трговија со природен гас, во смисла на оваа 

лиценца се смета купување природен гас заради ната-

мошна продажба на природниот гас на купувачи, од-

носно на други трговци, снабдувачи, производители на 

електрична енергија и/или топлинска енергија, опера-

тори на системите за пренос и дистрибуција на приро-

ден гас или купувачи од странство. 

По исклучок од ставот (2), трговецот во својство на 

снабдувач може да продава природен гас и на потро-

шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на природен гас, утврдени во прави-

ла за пазар на природен гас. Меѓусебните права  и об-

врски на трговецот и потрошувачот, како и обврските 

кон операторот на преносниот систем и/или оператори-

те на дистрибутивните системи, се уредуваат со дого-

вор“. 

- Точката 10 се менува и гласи: „Енергетската деј-

ност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата 

ќе ја врши преку склучување на купопродажни догово-

ри за набавка на природен гас  што се обврзал да го ис-

порача на своите купувачи, како и договори за транзит 

низ преносниот систем“. 

- Во точката 12, алинејата 1 се менува и гласи: 

„обезбеди непречена и континуирана испорака на при-

роден гас на купувачите со кои има склучено договори; 

- Во точката 12 алинејата 5 се менува и гласи: „ ра-

боти во согласност со законите и другите прописи во 

Република Македонија, прописите утврдени од страна 

на Регулаторната комисија за енергетика, Мрежните 

правила за пренос и Мрежните правила за дистрибу-

ција“. 

- Во точката 12 алинејата 6 се менува и гласи: „ра-

боти во согласност со правилата за снабдување во пог-

лед на доверливоста на податоците и количините на 

природниот гас испорачан на потрошувачите“. 

- Во точката 12 по алинејата 6 се додаваат четири 

нови алинеи 7, 8, 9 и 10, кои гласат: 

 „- ги исполни барањата за финансиски гаранции 

утврдени од страна на операторот на системот за пре-

нос на природен гас во однос на обврските поврзани со 

урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните 

трансакции; 

  - им фактурира на своите купувачи за природниот 

гас, како и за преносниот капацитет и/или дистрибути-

вен капацитет, доколку за нивното обезбедување е ов-

ластен од страна на купувачот; 

 - обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-

ност со важечките тарифи и мрежните правила за пре-

нос, во случаите кога врши извоз на природен гас или 

транзит; 

 -  на операторот на системот за пренос на природен 

гас да му достави информација за количините на при-

роден гас и соодветниот временски распоред од сите 

договори за купопродажба на природен гас за природ-

ниот гас што се обврзал да го испорача на своите купу-

вачи, како и договорите за транзит низ преносниот сис-

тем.“ 

- Во точката 15 алинејата 1 се менува и гласи: 

„информации за количините на природен гас, согласно 

договорите за набавка и договорите за испорака на 

природен гас, склучени со извозникот на природниот 

гас, како и со своите купувачи“. 

- Во точката 15, алинејата 2 се менува и гласи: „по-

датоци и информации согласно Правилникот за следе-

ње на функционирањето на енергетските пазари“. 

- Во точката 15 по алинејата 3 се додава нова алине-

ја 4 која гласи: „ информации и извештаи за трансакци-

ите и деловните активности што произлегуваат, зав-

ршуваат или поминуваат на територијата на Република 

Македонија“. 

- Во точката 15 алинејата 4 станува алинеја 5. 

- Во точките 16, 17 и 18 зборовите: „Правилник за 

условите, начинот и постапката за издавање, менување 

и одземање на лиценци за вршење на енергетски деј-

ности“, се менуваат и гласат: „Правилник за лиценци 

за вршење на енергетски дејности“. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 
УП1 Бр.11-57/17  

5 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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882. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 43 став 2 од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 
53/16 и 189/16) и член 44 став 2 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на 
седницата одржана на 5.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 
ДЕЈНОСТ УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА 

ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење 

на енергетската дејност Управување со системот за 
пренос на природен гас, на Акционерското друштво 
ГА-МА – Скопје, бр.02-1235/1 од 25.10.2005 година и 
бр.02-1902/1 од 25.12.2006 година, („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 90/05 и 135/06), во При-
логот 1: 

Точката 6 се менува и гласи:  
„6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ - 

03.02.1/05.2/17.“ 
Во точката 20 се додава нова алинеја, која гласи: 
„податоци и информации согласно Правилникот за 

следење на функционирањето на енергетските пазари“. 
Во точките: 21, 23 и 24 зборовите: „Правилникот за 

условите, начинот и постапката за издавање, менување 
и одземање нa лиценци за вршење на енергетски деј-
ности“ се заменуваат со зборовите: „Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности.“ 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр.11-58/17  

5 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

883. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 
5.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетската дејност Снабдување со природен гас на 
Друштвото за трговија „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ 
ДООЕЛ Скопје, УП1 бр.11-62/14 од 16.6.2014 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
94/14), се менува по службена должност и тоа, во При-
логот 1: 

Точката 6 се менува и гласи:  
„6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ-

24.09.1/14.2/17.“ 
Во точката 15 во алинејата 2 зборовите: „месечни 

извештаи за набавени и продадени количини на приро-
ден гас, согласно Табелата 1, која е составен дел на 
оваа лиценца“, се заменуваат со зборовите: „ податоци 
и информации согласно Правилникот за следење на 
функционирањето на енергетските пазари“. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр.11-62/14  

5 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

884. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 
5.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетската дејност Трговија со природен гас на Тр-
говското друштвото „ЕНЕРГЕТСКА МАКЕДОНСКА 
КОМПАНИЈА“ АД - Скопје, УП1 бр. 11-75 од 
30.11.2011 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.168/11), се менува по службена должност 
и тоа, во Прилогот 1: 

- Точката 6 се менува и гласи:  
„6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ- 

14.06.01/11.2/17.“ 
- во Точката 9 по ставот 2, се додава нов став 3 кој 

гласи:  
„По исклучок од ставот (2), трговецот во својство 

на снабдувач може да продава природен гас и на пот-
рошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот на природен гас, утврдени во прави-
ла за пазар на природен гас. Меѓусебните права  и об-
врски на трговецот и потрошувачот, како и обврските 
кон операторот на преносниот систем и/или оператори-
те на дистрибутивните системи, се уредуваат со дого-
вор“. 

- Точката 10 се менува и гласи: „Енергетската деј-
ност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата 
ќе ја врши преку склучување на купопродажни догово-
ри за набавка на природен гас  што се обврзал да го ис-
порача на своите купувачи, како и договори за транзит 
низ преносниот систем“. 
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- Во точката 12 алинејата 1 се менува и гласи: 
„обезбеди непречена и континуирана испорака на при-
роден гас на купувачите со кои има склучено договори; 

- Во точката 12 алинејата 5 се менува и гласи: „ ра-

боти во согласност со законите и другите прописи во 

Република Македонија, прописите утврдени од страна 

на Регулаторната комисија за енергетика, Мрежните 

правила за пренос и Мрежните правила за дистрибу-

ција“. 

- Во точката 12 алинејата 6 се менува и гласи: „ ра-

боти во согласност со правилата за  снабдување во пог-

лед на доверливоста на податоците и количините на 

природниот гас испорачан на потрошувачите“. 

- Во точката 12 по алинејата 6 се додаваат четири 

нови алинеи 7, 8, 9 и 10, кои гласат: 

„- ги исполни барањата за финансиски гаранции ут-

врдени од страна на операторот на системот за пренос 

на природен гас во однос на обврските поврзани со 

урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните 

трансакции; 

 - им фактурира на своите купувачи за природниот 

гас, како и за преносниот капацитет и/или дистрибути-

вен капацитет, доколку за нивното обезбедување е ов-

ластен од страна на купувачот; 

 - обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-

ност со важечките тарифи и мрежните правила за пре-

нос, во случаите кога врши извоз на природен гас или 

транзит; 

 - на операторот на системот за пренос на природен 

гас да му достави информација за количините на при-

роден гас и соодветниот временски распоред од сите 

договори за купопродажба на природен гас за природ-

ниот гас што се обврзал да го испорача на своите купу-

вачи, како и договорите за транзит низ преносниот сис-

тем.“ 

- Во точката 15 алинејата 1 се менува и гласи: 

„информации за количините на природен гас, согласно 

договорите за набавка и договорите за испорака на 

природен гас, склучени со извозникот на природниот 

гас, како и со своите купувачи“. 

- Во точката 15 алинејата 2 се менува и гласи: „ по-

датоци и информации согласно Правилникот за следе-

ње на функционирањето на енергетските пазари“. 

- Во точката 15 по алинејата 3 се додава нова алине-

ја 4 која гласи: „ информации и извештаи за трансакци-

ите и деловните активности што произлегуваат, зав-

ршуваат или поминуваат на територијата на Република 

Македонија“. 

- Во точката 15 алинејата 4 станува алинеја 5. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр.11-75/11  

5 април 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

885. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 
5.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетската дејност Трговија со природен гас на 
Друштвото за трговија на големо со железо, метали и 
метални руди „МАСТЕР УКРАИН“ ДОО експорт – им-
порт - Скопје, УП1 бр.11-88 од 30.12.2011 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/12), 
се менува по службена должност и тоа, во Прилогот 1: 

- Точката 6 се менува и гласи:  
„6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ- 

15.06.01/11.2/17.“ 
- Во Точката 9  по ставот 2 се додава нов став 3 кој 

гласи: „По исклучок од ставот (2), трговецот во свој-
ство на снабдувач може да продава природен гас и на 
потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостој-
но учество на пазарот на природен гас, утврдени во 
правила за пазар на природен гас. Меѓусебните права  
и обврски на трговецот и потрошувачот, како и об-
врските кон операторот на преносниот систем и/или 
операторите на дистрибутивните системи, се уредуваат 
со договор“. 

- Точката 10 се менува и гласи: „Енергетската деј-
ност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата 
ќе ја врши преку склучување на купопродажни догово-
ри за набавка на природен гас  што се обврзал да го ис-
порача на своите купувачи, како и договори за транзит 
низ преносниот систем“. 

- Во точката 12 алинејата 1 се менува и гласи: 
„обезбеди непречена и континуирана испорака на при-
роден гас на купувачите со кои има склучено договори; 

- Во точката 12 алинејата 5 се менува и гласи: „ ра-
боти во согласност со законите и другите прописи во 
Република Македонија, прописите утврдени од страна 
на Регулаторната комисија за енергетика, Мрежните 
правила за пренос и Мрежните правила за дистрибу-
ција“. 

- Во точката 12 алинејата 6 се менува и гласи: „ ра-
боти во согласност со правилата за  снабдување во пог-
лед на доверливоста на податоците и количините на 
природниот гас испорачан на потрошувачите“. 

- Во точката 12 по алинејата 6 се додаваат четири 
нови алинеи 7, 8, 9 и 10, кои гласат: 

 „- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на системот за пре-
нос на природен гас во однос на обврските поврзани со 
урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните 
трансакции; 

 - им фактурира на своите купувачи за природниот 
гас, како и за преносниот капацитет и/или дистрибути-
вен капацитет, доколку за нивното обезбедување е ов-
ластен од страна на купувачот; 
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 - обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-
ност со важечките тарифи и мрежните правила за пре-
нос, во случаите кога врши извоз на природен гас или 
транзит; 

 - на операторот на системот за пренос на природен 
гас да му достави информација за количините на при-
роден гас и соодветниот временски распоред од сите 
договори за купопродажба на природен гас за природ-
ниот гас што се обврзал да го испорача на своите купу-
вачи, како и договорите за транзит низ преносниот сис-
тем.“ 

- Во точката 15 алинејата 1 се менува и гласи: 
„информации за количините на природен гас , согласно 
договорите за набавка и договорите за испорака на 
природен гас, склучени со извозникот на природниот 
гас, како и со своите купувачи“. 

- Во точката 15 алинејата 2 се менува и гласи: „ по-
датоци и информации согласно Правилникот за следе-
ње на функционирањето на енергетските пазари“. 

- Во точката 15 по алинејата 3 се додава нова алине-
ја 4 која гласи: „ информации и извештаи за трансакци-
ите и деловните активности што произлегуваат, зав-
ршуваат или поминуваат на територијата на Република 
Македонија“. 

- Во точката 15 алинејата 4 станува алинеја 5. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр.11-88/11  

5 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

886. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 
5.4.2017 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетската дејност Трговија со природен гас на 
Макпетрол Акционерско друштво за промет со нафта и 
нафтени деривати Скопје, бр.02-1142/1 од 13.10.2005 
година, УП1 Бр.11-89/15 од 09.10.2015 година и УП1 
Бр.11-89/15 од 13.10.2015 година („Службен весник на 
РМ“ бр. 87/05, 177/2015), се менува по службена долж-
ност и тоа, во Прилогот 1: 

- Точката 6 се менува и гласи:  
„6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ – 

01.06.1/05.3/15.2/17.“ 
- Во точката 15 алинејата 2 се менува и гласи: „ по-

датоци и информации согласно Правилникот за следе-
ње на функционирањето на енергетските пазари“. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр.11-89/15  

5 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

887. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 
5.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетската дејност Трговија со природен гас на 
Друштвото за трговија со електрична енергија ЕНЕР-
ГО РОЈАЛ ДООЕЛ Скопје, УП1 бр. 11- 120/15 од 
16.2.2016 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.29/16), се менува по службена должност и 
тоа, во Прилогот 1: 

- Точката 6 се менува и гласи:  
„6. Евидентен број на издадената лиценца: ПГ- 

28.06.01/16.2/17.“ 
- Во точката 15 алинејата 2 се менува и гласи: „ по-

датоци и информации согласно Правилникот за следе-
ње на функционирањето на енергетските пазари“. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр.11-120/15  

5 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

888. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 
5.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетската дејност Трговија со природен гас на 
Друштвото за трговија и продажба на електрична енер-
гија ГЕН-И ДООЕЛ Скопје, УП1 бр.11-127/13 од 
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17.7.2013 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.102/13), се менува по службена должност 
и тоа, во Прилогот 1: 

- Точката 6 се менува и гласи:  
„6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ- 

21.06.01/13.2/17.“ 
- Во Точката 9 по ставот 2 се додава нов став 3 кој 

гласи: „По исклучок од ставот (2), трговецот во свој-
ство на снабдувач може да продава природен гас и на 
потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостој-
но учество на пазарот на природен гас, утврдени во 
правила за пазар на природен гас. Меѓусебните права  
и обврски на трговецот и потрошувачот, како и об-
врските кон операторот на преносниот систем и/или 
операторите на дистрибутивните системи, се уредуваат 
со договор“. 

- Точката 10 се менува и гласи: „Енергетската деј-
ност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата 
ќе ја врши преку склучување на купопродажни догово-
ри за набавка на природен гас  што се обврзал да го ис-
порача на своите купувачи, како и договори за транзит 
низ преносниот систем“. 

- Во точката 12 алинејата 1 се менува и гласи: 
„обезбеди непречена и континуирана испорака на при-
роден гас на купувачите со кои има склучено договори; 

- Во точката 12 алинејата 5 се менува и гласи: „ ра-
боти во согласност со законите и другите прописи во 
Република Македонија, прописите утврдени од страна 
на Регулаторната комисија за енергетика, Мрежните 
правила за пренос и Мрежните правила за дистрибу-
ција“. 

- Во точката 12 алинејата 6 се менува и гласи: „ ра-
боти во согласност со правилата за  снабдување во пог-
лед на доверливоста на податоците и количините на 
природниот гас испорачан на потрошувачите“. 

- Во точката 12 по алинејата 6 се додаваат четири 
нови алинеји 7, 8, 9 и 10, кои гласат: 

 „- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на системот за пре-
нос на природен гас во однос на обврските поврзани со 
урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните 
трансакции; 

  - им фактурира на своите купувачи за природниот 
гас, како и за преносниот капацитет и/или дистрибути-
вен капацитет, доколку за нивното обезбедување е ов-
ластен од страна на купувачот; 

 - обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-
ност со важечките тарифи и мрежните правила за пре-
нос, во случаите кога врши извоз на природен гас или 
транзит; 

 -  на операторот на системот за пренос на природен 
гас да му достави информација за количините на при-
роден гас и соодветниот временски распоред од сите 
договори за купопродажба на природен гас за природ-
ниот гас што се обврзал да го испорача на своите купу-
вачи, како и договорите за транзит низ преносниот сис-
тем.“ 

- Во точката 15 алинејата 1 се менува и гласи: 
„информации за количините на природен гас , согласно 
договорите за набавка и договорите за испорака на 
природен гас, склучени со извозникот на природниот 
гас, како и со своите купувачи“. 

- Во точката 15 алинејата 2 се менува и гласи: „ по-
датоци и информации согласно Правилникот за следе-
ње на функционирањето на енергетските пазари“. 

- Во точката 15 по алинејата 3 се додава нова алине-

ја 4 која гласи: „ информации и извештаи за трансакци-

ите и деловните активности што произлегуваат, зав-

ршуваат или поминуваат на територијата на Република 

Македонија“. 

- Во точката 15 алинејата 4 станува алинеја 5. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр.11-127/13  

5 април 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

889. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 

член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 

151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 

член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 

143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 

5.4.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 

 

1. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетската дејност Трговија со природен гас на 

Друштвото за продажба на енергија ГЕН-И ПРОДАЖ-

БА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје, УП1 бр.11-128/13 

од 17.7.2013 година („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 102/13), се менува по службена долж-

ност и тоа, во Прилогот 1: 

- Точката 6 се менува и гласи:  

„6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ- 

22.06.01/13.2/17.“ 

- Во Точката 9 по ставот 2 се додава нов став 3 кој 

гласи: „По исклучок од ставот (2), трговецот во свој-

ство на снабдувач може да продава природен гас и на 

потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостој-

но учество на пазарот на природен гас, утврдени во 

правила за пазар на природен гас. Меѓусебните права  

и обврски на трговецот и потрошувачот, како и об-

врските кон операторот на преносниот систем и/или 

операторите на дистрибутивните системи, се уредуваат 

со договор“. 

- Точката 10 се менува и гласи: „Енергетската деј-

ност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата 

ќе ја врши преку склучување на купопродажни догово-

ри за набавка на природен гас  што се обврзал да го ис-

порача на своите купувачи, како и договори за транзит 

низ преносниот систем“. 

- Во точката 12 алинејата 1 се менува и гласи: 

„обезбеди непречена и континуирана испорака на при-

роден гас на купувачите со кои има склучено договори; 
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- Во точката 12 алинејата 5 се менува и гласи: „ ра-
боти во согласност со законите и другите прописи во 
Република Македонија, прописите утврдени од страна 
на Регулаторната комисија за енергетика, Мрежните 
правила за пренос и Мрежните правила за дистрибу-
ција“. 

- Во точката 12 алинејата 6 се менува и гласи: „ ра-
боти во согласност со правилата за  снабдување во пог-
лед на доверливоста на податоците и количините на 
природниот гас испорачан на потрошувачите“. 

- Во точката 12 по алинејата 6 се додаваат четири 
нови алинеи 7, 8, 9 и 10 кои гласат: 

 „ - ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на системот за пре-
нос на природен гас во однос на обврските поврзани со 
урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните 
трансакции; 

  -  им фактурира на своите купувачи за природниот 
гас, како и за преносниот капацитет и/или дистрибути-
вен капацитет, доколку за нивното обезбедување е ов-
ластен од страна на купувачот; 

 - обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-
ност со важечките тарифи и мрежните правила за пре-
нос, во случаите кога врши извоз на природен гас или 
транзит; 

 - на операторот на системот за пренос на природен 
гас да му достави информација за количините на при-
роден гас и соодветниот временски распоред од сите 
договори за купопродажба на природен гас за природ-
ниот гас што се обврзал да го испорача на своите купу-
вачи, како и договорите за транзит низ преносниот сис-
тем.“ 

- Во точката 15 алинејата 1 се менува и гласи: 
„информации за количините на природен гас , согласно 
договорите за набавка и договорите за испорака на 
природен гас, склучени со извозникот на природниот 
гас, како и со своите купувачи“. 

- Во точката 15 алинејата 2 се менува и гласи: „ по-
датоци и информации согласно Правилникот за следе-
ње на функционирањето на енергетските пазари“. 

- Во точката 15 по алинејата 3 се додава нова алине-
ја 4 која гласи: „ информации и извештаи за трансакци-
ите и деловните активности што произлегуваат, зав-
ршуваат или поминуваат на територијата на Република 
Македонија“. 

- Во точката 15 алинејата 4 станува алинеја 5. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр.11-128/13  

5 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

890. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 
5.4.2017 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетската дејност Трговија со природен гас на 
Друштвото за производство, промет и услуги „ТЕ-ТО 
ГАС ТРЕЈД“ ДООЕЛ - Скопје, УП1 бр.11-133/12 од 
31.7.2012 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 100/12),се менува по службена должност 
и тоа, во Прилогот 1: 

- Точката 6 се менува и гласи:  
„ 6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ - 

16.06.01/12.2/17.“ 
- Во Точката 9 по ставот 2 се додава нов став 3 кој 

гласи:  
„По исклучок од ставот (2), трговецот во својство 

на снабдувач може да продава природен гас и на пот-
рошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот на природен гас, утврдени во прави-
ла за пазар на природен гас. Меѓусебните права  и об-
врски на трговецот и потрошувачот, како и обврските 
кон операторот на преносниот систем и/или оператори-
те на дистрибутивните системи, се уредуваат со дого-
вор“. 

- Точката 10 се менува и гласи:  
„Енергетската дејност, трговија со природен гас, 

носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување 
на купопродажни договори за набавка на природен гас  
што се обврзал да го испорача на своите купувачи, ка-
ко и договори за транзит низ преносниот систем“. 

- Во точката 12 алинејата 1 се менува и гласи: 
„обезбеди непречена и континуирана испорака на при-
роден гас на купувачите со кои има склучено договори; 

- Во точката 12 алинејата 5 се менува и гласи: „ рабо-
ти во согласност со законите и другите прописи во Ре-
публика Македонија, прописите утврдени од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика, Мрежните прави-
ла за пренос и Мрежните правила за дистрибуција“. 

- Во точката 12 алинејата 6 се менува и гласи: „ ра-
боти во согласност со правилата за  снабдување во пог-
лед на доверливоста на податоците и количините на 
природниот гас испорачан на потрошувачите“. 

- Во точката 12 по алинејата 6 се додаваат четири 
нови алинеи 7, 8, 9 и 10, кои гласат: 

 „- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на системот за пре-
нос на природен гас во однос на обврските поврзани со 
урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните 
трансакции; 

 - им фактурира на своите купувачи за природниот 
гас, како и за преносниот капацитет и/или дистрибути-
вен капацитет, доколку за нивното обезбедување е ов-
ластен од страна на купувачот; 

 - обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-
ност со важечките тарифи и мрежните правила за пре-
нос, во случаите кога врши извоз на природен гас или 
транзит; 

 - на операторот на системот за пренос на природен 
гас да му достави информација за количините на при-
роден гас и соодветниот временски распоред од сите 
договори за купопродажба на природен гас за природ-
ниот гас што се обврзал да го испорача на своите купу-
вачи, како и договорите за транзит низ преносниот сис-
тем.“ 
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- Во точката 15 алинејата 1 се менува и гласи: 
„информации за количините на природен гас, согласно 
договорите за набавка и договорите за испорака на 
природен гас, склучени со извозникот на природниот 
гас, како и со своите купувачи“. 

- Во точката 15 алинејата 2 се менува и гласи: „по-
датоци и информации согласно Правилникот за следе-
ње на функционирањето на енергетските пазари“. 

- Во точката 15 по алинејата 3 се додава нова алине-
ја 4 која гласи: „ информации и извештаи за трансакци-
ите и деловните активности што произлегуваат, зав-
ршуваат или поминуваат на територијата на Република 
Македонија“. 

- Во точката 15 алинејата 4 станува алинеја 5. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр.11-133/12  

5 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

891. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 
5.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетската дејност Снабдување со природен гас на 
Друштвото за производство, промет и услуги „ТЕ-ТО 
ГАС ТРЕЈД“ ДООЕЛ - Скопје, УП1 бр.11-142/15 од 
6.11.2015 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 195/15), се менува по службена должност 
и тоа, во Прилогот 1: 

Точката 6 се менува и гласи:  
„6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ - 

27.09.1/15.2/17.“ 
Во точката 15 во алинејата 2 зборовите: „месечни 

извештаи за набавени и продадени количини на приро-
ден гас, согласно Табелата 1, која е составен дел на 
оваа лиценца“, се заменуваат со зборовите: „ податоци 
и информации согласно Правилникот за следење на 
функционирањето на енергетските пазари“. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр.11-142/15  

5 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

892. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 , 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 
5.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетската дејност Трговија со природен гас на 
Друштвото за производство и трговија на топлинска и 
електрична енергија КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје, УП1 
бр.11-170/14 од 15.12.2014 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 187/14), се менува по служ-
бена должност и тоа, во Прилогот 1: 

- Точката 6 се менува и гласи:  
„6. Евидентен број на издадената лиценца: ПГ- 

26.06.01/14.2/17.“ 
- Во Точката 9 по ставот 2 се додава нов став 3 кој 

гласи: „По исклучок од ставот (2), трговецот во свој-
ство на снабдувач може да продава природен гас и на 
потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостој-
но учество на пазарот на природен гас, утврдени во 
правила за пазар на природен гас. Меѓусебните права  
и обврски на трговецот и потрошувачот, како и об-
врските кон операторот на преносниот систем и/или 
операторите на дистрибутивните системи, се уредуваат 
со договор“. 

- Точката 10 се менува и гласи: „Енергетската деј-
ност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата 
ќе ја врши преку склучување на купопродажни догово-
ри за набавка на природен гас  што се обврзал да го ис-
порача на своите купувачи, како и договори за транзит 
низ преносниот систем“. 

- Во точката 12 алинејата 1 се менува и гласи: 
„обезбеди непречена и континуирана испорака на при-
роден гас на купувачите со кои има склучено договори; 

- Во точката 12 алинејата 5 се менува и гласи: „ ра-
боти во согласност со законите и другите прописи во 
Република Македонија, прописите утврдени од страна 
на Регулаторната комисија за енергетика, Мрежните 
правила за пренос и Мрежните правила за дистрибу-
ција“. 

- Во точката 12 алинејата 6 се менува и гласи: „ ра-
боти во согласност со правилата за  снабдување во пог-
лед на доверливоста на податоците и количините на 
природниот гас испорачан на потрошувачите“. 

- Во точката 12 по алинејата 6 се додаваат четири 
нови алинеи 7, 8, 9 и 10, кои гласат: 

 „- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на системот за пре-
нос на природен гас во однос на обврските поврзани со 
урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните 
трансакции; 

  - им фактурира на своите купувачи за природниот 
гас, како и за преносниот капацитет и/или дистрибути-
вен капацитет, доколку за нивното обезбедување е ов-
ластен од страна на купувачот; 
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 - обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-
ност со важечките тарифи и мрежните правила за пре-
нос, во случаите кога врши извоз на природен гас или 
транзит; 

 - на операторот на системот за пренос на природен 
гас да му достави информација за количините на при-
роден гас и соодветниот временски распоред од сите 
договори за купопродажба на природен гас за природ-
ниот гас што се обврзал да го испорача на своите купу-
вачи, како и договорите за транзит низ преносниот сис-
тем.“ 

- Во точката 15 алинејата 1 се менува и гласи: 
„информации за количините на природен гас , согласно 
договорите за набавка и договорите за испорака на 
природен гас, склучени со извозникот на природниот 
гас, како и со своите купувачи“. 

- Во точката 15 алинејата 2 се менува и гласи: „ по-
датоци и информации согласно Правилникот за следе-
ње на функционирањето на енергетските пазари“. 

- Во точката 15 по алинејата 3 се додава нова алине-
ја 4, која гласи: „ информации и извештаи за трансак-
циите и деловните активности што произлегуваат, зав-
ршуваат или поминуваат на територијата на Република 
Македонија“. 

- Во точката 15 алинејата 4 станува алинеја 5. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр.11-170/14  

5 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

893. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 
5.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 
ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење 

енергетска дејност дистрибуција на природен гас на 
Јавното претпријатие за енергетски дејности СТРУМИ-
ЦА ГАС Струмица, УП1 бр.11-208/12 од 9.1.2013 годи-
на  („Службен весник на РМ“ бр. 7/13), во Прилогот 1: 

Точката 6 се менува и гласи:  
„6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ - 

17.03.1/13.2/17.“ 
Во точката 20 по ставот 2, се додава нов став 3, која 

гласи: 
„Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-

та комисија за енергетика да доставува податоци и ин-
формации согласно Правилникот за следење на фун-
кционирањето на енергетските пазари“. 

Во точката 21 зборовите: „Правилникот за усло-
вите, начинот и постапката за издавање, менување и 
одземање нa лиценци за вршење на енергетски деј-
ности“ се заменуваат со зборовите: „Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности.“ 

Во точката 22 зборовите: „Правилникот за усло-

вите, начинот и постапката за издавање, менување и 

одземање нa лиценци за вршење на енергетски деј-

ности“ се заменуваат со зборовите: „Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности.“ 

Во точката 23 зборовите: „Правилникот за усло-

вите, начинот и постапката за издавање, менување и 

одземање нa лиценци за вршење на енергетски деј-

ности“ се заменуваат со зборовите: „Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности.“     

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр.11-208/12  

5 април 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

894. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 

член 43, став 2 од Законот за енергетика („Службен 

весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 

151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 

член 44, став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 

143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седницата одржана на 

05.4.2017 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 

 

1. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетската дејност Трговија со природен гас на 

Друштвото за производство, трговија и услуги „БУ-

МАК ПРИМО“ ДООЕЛ Скопје, УП1 бр.11-288/12 од 

29.3.2013 година („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 49/13), се менува по службена должност 

и тоа, во Прилогот 1: 

- Точката 6 се менува и гласи:  

„6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ - 

19.06.01/13.2/17.“ 

-  Во Точката 9 по ставот 2 се додава нов став 3 кој 

гласи: „По исклучок од ставот (2), трговецот во свој-

ство на снабдувач може да продава природен гас и на 

потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостој-

но учество на пазарот на природен гас, утврдени во 

правила за пазар на природен гас. Меѓусебните права  

и обврски на трговецот и потрошувачот, како и об-

врските кон операторот на преносниот систем и/или 

операторите на дистрибутивните системи, се уредуваат 

со договор“. 
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- Точката 10 се менува и гласи: „Енергетската деј-
ност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата 
ќе ја врши преку склучување на купопродажни догово-
ри за набавка на природен гас  што се обврзал да го ис-
порача на своите купувачи, како и договори за транзит 
низ преносниот систем“. 

- Во точката 12 алинејата 1 се менува и гласи: 
„обезбеди непречена и континуирана испорака на при-
роден гас на купувачите со кои има склучено договори; 

- Во точката 12 алинејата 5 се менува и гласи: „ ра-
боти во согласност со законите и другите прописи во 
Република Македонија, прописите утврдени од страна 
на Регулаторната комисија за енергетика, Мрежните 
правила за пренос и Мрежните правила за дистрибу-
ција“. 

- Во точката 12 алинејата 6 се менува и гласи: „ ра-
боти во согласност со правилата за  снабдување во пог-
лед на доверливоста на податоците и количините на 
природниот гас испорачан на потрошувачите“. 

- Во точката 12 по алинејата 6 се додаваат четири 
нови алинеи 7, 8, 9 и 10, кои гласат: 

 „- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на системот за пре-
нос на природен гас во однос на обврските поврзани со 
урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните 
трансакции; 

  -  им фактурира на своите купувачи за природниот 
гас, како и за преносниот капацитет и/или дистрибути-
вен капацитет, доколку за нивното обезбедување е ов-
ластен од страна на купувачот; 

 - обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-
ност со важечките тарифи и мрежните правила за пре-
нос, во случаите кога врши извоз на природен гас или 
транзит; 

 - на операторот на системот за пренос на природен 
гас да му достави информација за количините на при-
роден гас и соодветниот временски распоред од сите 
договори за купопродажба на природен гас за природ-
ниот гас што се обврзал да го испорача на своите купу-
вачи, како и договорите за транзит низ преносниот сис-
тем.“ 

- Во точката 15 алинејата 1 се менува и гласи: 
„информации за количините на природен гас, согласно 
договорите за набавка и договорите за испорака на 
природен гас, склучени со извозникот на природниот 
гас, како и со своите купувачи“. 

- Во точката 15 алинејата 2 се менува и гласи: „по-
датоци и информации согласно Правилникот за следе-
ње на функционирањето на енергетските пазари“. 

- Во точката 15 по алинејата 3 се додава нова алине-
ја 4 која гласи: „ информации и извештаи за трансакци-
ите и деловните активности што произлегуваат, зав-
ршуваат или поминуваат на територијата на Република 
Македонија“. 

- Во точката 15 алинејата 4 станува алинеја 5. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр.11-288/12  

5 април 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ 
МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП 

895. 
На Третата седница одржана на ден 30.3.2017 годи-

на Собранието на Здружението за заштита на авторски 
музички права – ЗАМП, врз основа на член 13 став 1 
алинеја 4 од Статутот на ЗАМП, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
Да се усвои Општата пресметка за распределба на 

прибраните авторски надоместоци по основ на право 
на јавно соопштување на музички несценски дела за 
2016 година. 

Одлуката стапува на сила со денот на донесува-
њето. 

 
Бр. 151-2-0201 Претседател на Собранието 

31 март 2017 година на ЗАМП 
Скопје проф.Живоин Глишиќ, с.р. 

________ 
 

896. 
ОПШТА ПРЕСМЕТКА  

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИБРАНИТЕ  АВТОРСКИ 
НАДОМЕСТОЦИ ПО ОСНОВ НА ПРАВО НА ЈАВНО 
СООПШТУВАЊЕ НА  МУЗИЧКИ НЕСЦЕНСКИ 

ДЕЛА ЗА 2016 ГОДИНА 
 
I) Репартициони класи за јавно соопштување на му-

зички несценски дела се: 
100) РАДИО                              
- Приходите од Јавното претпријатие македонско 

радио, 
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јав-

ното соопштување преку звучник, екран или друго тех-
ничко средство согласно член 32,33 став 3 и 37 ст. 2 од 
Правилнокот за распределба на авторските надоместо-
ци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16). 

- Приходи од радиските кабелски мрежи. 
 
200) КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА МУЗИКА 
- Приходите од концерти на сериозна музика, 
 
300) ТЕЛЕВИЗИЈА 
- Приходите од Јавното претпријатие македонска 

телевизија, 
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јав-

ното соопштување преку звучник, екран или друго тех-
ничко средство согласно член 32,33 став 3 и 37 ст. 2 од 
Правилнокот за распределба на авторските надомес-
тоци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16). 

- Дел од приходите од телевизиските кабелски 
мрежи. 

 
400) ПРИРЕДБИ 
- Приходите од забави, игранки,, другарски вечери, 

матурски, дипломски, модни ревии, артистички и 
спортски натпревари и сл. 

 
500) УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУЗИКА 
- Приходите остварени врз оваа основа. 
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600) КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА 
- Приходи од концертите на популарна музика. 
 
700) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА 

ЛОКАЛНО НИВО 
- Приходите од радио и телевизиски програмиски 

сервиси врз ова основа, 
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јав-

ното соопштување преку звучник, екран или друго тех-
ничко средство согласно член 32,33 став 3 и 37 став 2 
од Правилнокот за распределба на авторските надомес-
тоци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16). 

- Приходите од телевизиските и радијските кабел-
ски мрежи. 

 
800) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА 

РЕГИОНАЛНО НИВО 
- Приходите од радио и телевизиски програмиски 

сервиси врз ова основа, 

- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јав-

ното соопштување преку звучник, екран или друго тех-

ничко средство согласно член 32,33 став 3 и 37 став 2 

од Правилнокот за распределба на авторските надомес-

тоци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16). 

- Приходите од телевизиските и радијските кабел-

ски мрежи. 

 

900) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА 

ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА 

- Приходите од радио програмиски сервиси врз ова 

основа, 

- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јав-

ното соопштување преку звучник, екран или друго тех-

ничко средство согласно член 32, 33 став 3 и 37 став 2 

од Правилнокот за распределба на авторските надомес-

тоци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16). 

- Приходите од телевизиските и радијските кабел-

ски мрежи. 

 

910) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА 

ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ 

- Приходите од телевизиски програмиски сервиси 

врз ова основа, 

- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јав-

ното соопштување преку звучник, екран или друго тех-

ничко средство согласно член 32,33 став 3 и 37 став 2 

од Правилнокот за распределба на авторските надомес-

тоци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16). 

- Приходите од телевизиските и радијските кабел-

ски мрежи. 

 

II) Фондовите на сите репартициони класи се това-

рат со трошоците на заштитата, распределбата и оста-

натите трошоци на заштитата во единствен процент. 

Овие трошоци  во календарската 2016 год. изнесуваа 

15% согласно  член 144 став 1 точка 4 од ЗАПСП („Сл. 

весник на РМ“ бр. 115/10, 140/10,51/11, 147/13, 154/15 

и 27/16) и член 50 став 1 од  Статутот на ЗАМП.  
 
III) Врз основа на чл. 37 став 1 од Правилникот за 

распределба на авторските надоместоци („Сл. весник 
на РМ“ бр. 141/14 и 36/16) фондовите на репартицио-

ните класи се зголемени со средствата на организација-
та остварени од камати на вложени средства во банка и 
други приходи, во износ од 30% се распределуваат ме-
ѓу авторите, сразмерно на исплатата на надоместокот 
кои тие го оствариле согласно со податоците за корис-
тени дела од членот 135 став (1) од ЗАПСП а во износ 
од 70% се распределуваат меѓу авторите, во согласност 
со податоците за користени дела од системот за елек-
тронска евиденција, односно во согласност со подато-
ците од член 135 ставови (6) и (7) од ЗАПСП. 

 Согласно на погоре искажаното износот од 

1.999.225,00 ден.  остварен од камати на вложени сред-

ства во банка и други приходи се распределува во след-

ните репартициони класи и тоа: 

 

100) РАДИО 408.033,64 ден. 

200) КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА 

МУЗИКА 10.528,09 ден. 

300) ТЕЛЕВИЗИЈА 134.279,09 ден. 

400) ПРИРЕДБИ 381.859,94 ден. 

500) УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ  

СО ЖИВА МУЗИКА 21.387,67 ден. 

600) КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАР-

НА МУЗИКА 185.991,82 ден. 

700) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗ-

НИ ДРУШТВА НА ЛОКАЛНО 

НИВА 124.149,88 ден. 

800) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗ-

НИ ДРУШТВА  НА РЕГИОНАЛ-

НО НИВО 124.522,13 ден. 

900) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗ-

НИ ДРУШТВА  НА ДРЖАВНО 

НИВО-РАДИЈА 85.527,20 ден. 

910) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗ-

НИ ДРУШТВА НА ДРЖАВНО 

НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ 522.945,57 ден. 

  

ВКУПНО КАМАТА: 1.999.225,00 ден. 

     
IV) Врз основа на член 37 став 2 од Правилникот за 

распределба на авторските надоместоци („Сл. весник 
на РМ“ бр. 141/14 и 36/16) фондовите на репартицио-
ните класи се зголемени со средствата кои организаци-
јата ги прибира од корисниците, а се пресметуваат во 
паушални износи и средствата кои организацијата  ги 
прибира од кабелско реемитување авторски дела, се 
распределуваат меѓу авторите сразмерно на исплатата 
на надоместокот кој тие го оствариле во согласност со 
податоците за користени дела од системот за електрон-
ска евиденција односно во согласност со податоците од 
член 135 ставови (6) и (7) од ЗАПСП. 

Согласно на погоре искажаното износот кој ЗАМП 
го има прибрано од корисниците, а е пресметан во пау-
шални износи изнесува 14.158.900,00 ден. а износот кој 
ЗАМП го има прибрано од корисниците од кабелско 
реемитување по основ на музички дела изнесува 
52.762.143,00 ден. 

 
V) Фондовите на репартиционите класи 700 и 800 

се зголемени за 4.662.804,00 ден. што претставува дел 
од средствата кои се вратени во маса  за распределба 
согласно Решението на Министерството за култура на 
РМ бр. УП1 52-108 од 6.6.2016 година. 
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VI) Авторските надоместици за заштитени дела во 

репартиционите класи РАДИО, КОНЦЕРТИ НА СЕ-

РИОЗНА МУЗИКА, ТЕЛЕВИЗИЈА, КОМЕРЦИЈАЛНИ 

РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ СТАНИЦИ НА ЛО-

КАЛНО, РЕГИОНАЛНО И ДРЖАВНО НИВО пресме-

тани се по основ на вредност од еден поен. 

Вредноста на еден поен утврдена е така што нето 

паричниот фонд на секоја од наведените репартициони 

класи е добиен по претходно наведена постапка, поде-

лен со вкупниот фонд на поени на секоја репартициона 

класа, кои се добиени со обработка на податоците за 

емитувани и изведени музички несценски дела од соод-

ветени програми. 

 

VII) Авторските надоместоци за заштитените дела 

во репартиционите класи  ПРИРЕДБИ, УГОСТИТЕЛ-

СКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУЗИКА И КОНЦЕРТИ 

НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА, пресметани се така што 

наплатениот авторски надомест за секој програм во по-

единечната репартициона класа распределен е на авто-

ри чии дела се јавуваат во тој програм сразмерно трае-

њето на нивното изведување. 

 

I. УТВРДЕНИ НЕТО ПАРИЧНИ ФОНДОВИ ЗА  

   РАСПРЕДЕЛБА ПО РЕПАРТИЦИОНИ КЛАСИ 

 

Врз основа на Одлуката на Собранието на ЗАМП 

бр. 151-1-0201  од  31.3.2017 за приходите и расходите 

на авторските надоместоци собрани во 2016 год. по ос-

нов на мали права, како и Одлуката на Управниот од-

бор на ЗАМП бр.  148-1-0202 од  31.3.2017 утврдено е: 

 

 за 2016 за 2015 

   

ВКУПНИОТ ФОНД 

ИЗНЕСУВА 91.542.485,00 ден. 86.017.097,00 ден. 

ДЕНАРСКИ  

ДЕПОЗИТИ 1.999.225,00 ден. 2.278.018,00 ден. 

ВРАТЕНИ ВО МАСА 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА 

(РЕШЕНИЕ НА 

МК уп1 52-108 ОД 

6.6.2016 ГОД.) 4.662.804,00 ден. 0,00 ден. 

   

ВКУПЕН ФОНД: 98.204.514,00 ден.        88.295.115,00 ден. 

   

   

0% ИЗДВОЕНИ ОД 

ПРИБРАНИТЕ  

АВТОРСКИ НАДО-

МЕСТОЦИ ЗА  

РАЗВИТОК И УНАП-

РЕДУВАЊЕ НА  

МАКЕДОНСКОТО 

ТВОРЕШТВО                 -   0,00 ден. - 1.765.902,00 ден. 

   

ВКУПЕН НЕТО 

ФОНД ЗА РАСПРЕ-

ДЕЛБА ИЗНЕСУВА: 98.204.514,00 ден. 86.529.213,00 ден. 

II. ПРЕСМЕТКА НА АВТОРСКИТЕ НАДОМЕС-

ТОЦИ  ЗА РЕПАРТИЦИОНИТЕ КЛАСИ РАДИО 100), 

КОНЦЕРТИ (С) 200), ТЕЛЕВИЗИЈА 300), ТРГОВСКИ 

РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ЛОКАЛНО НИВА 

700), ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА 

РЕГИОНАЛНО НИВО 800), ТРГОВСКИ РАДИОДИ-

ФУЗНИ ДРУШТВА НА ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА 

900) И ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА 

ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ 910). 

 

Врз основа на утврдените нето парични фондови и 

поени на фондовите, пресметана е вредноста на еден 

поен во наведените репартициони класи: 

 

100) РАДИО  

Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа ре-

партициона класа во износ од  

14.290.179,00 ден. во 2016 год. и  

12.651.671,00 ден. во 2015 год. со вкупен фонд на 

поени по овој основ, утврдена е за 2016 год. вредност 

на 1 (еден) поен                                    27.53 ден. 

за 2015 год. вредност на 1 (еден) поен      26.87 ден. 

  

200) КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА МУЗИКА 

Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа ре-

партициона класа во износ од  

80.947,00 ден. во 2016 год. и 

94.787,00 ден. во 2015 год. со вкупен фонд на поени 

по овој основ, утврдена е  

за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен        1.21 ден. 

за 2015 год. вредност на 1 (еден) поен         0.94 ден. 

 

300) ТЕЛЕВИЗИЈА 

Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа ре-

партициона класа во износ од  

4.703.063,00 ден. во 2016 год. и 

4.364.802,00 ден. во 2015 год. со вкупен фонд на по-

ени по овој основ, утврдена е  

за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен      29.72 ден. 

за 2015 год. вредност на 1 (еден) поен       27.58 ден. 

 

700) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА 

ЛОКАЛНО НИВО                                                    

Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа ре-

партициона класа во износ од  

5.903.945,00 ден. во 2016 год. и 

6.240.636,00 ден. во 2015 год. со вкупен фонд на по-

ени по овој основ, утврдена е 

за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен        3.21 ден. 

за 2015 год. вредност на 1 (еден) поен         4.27 ден. 

 

800) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА 

РЕГИОНАЛНО НИВО  

Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа ре-

партициона класа во износ од 

7.457.689,00 ден. во 2016 год. и 

6.344.311,00 ден. во 2015 год. со вкупен фонд на по-

ени по овој основ, утврдена  е   

за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен        2.98 ден. 

за 2015 год. вредност на 1 (еден) поен         4.51 ден. 
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900) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА 

ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА  
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа ре-

партициона класа во износ од  
 2.995.660,00 ден. во 2016 год. и 
 1.945.673,00 ден. во 2015 год. со вкупен фонд на 

поени по овој основ, утврдена е  
за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен        5.93 ден. 
за 2015 год. вредност на 1 (еден) поен         3.30 ден. 
                                                                                      
910) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА 

ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ                                                 
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа ре-

партициона класа во износ од  
18.316.694,00 ден. во 2016 год. и 
19.128.819,00 ден. во 2015 год. со вкупен фонд на 

поени по овој основ, утврдена е 
за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен    110.72 ден. 
за 2015 год. вредност на 1 (еден) поен       46.54 ден. 
 
III. ПРЕСМЕТКА НА АВТОРСКИТЕ НАДОМЕС-

ТОЦИ ЗА РЕПАРТИЦИОНИТЕ КЛАСИ 
 
400) ПРИРЕДБИ 
500) УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУЗИКА 
600) КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА  
 
Врз основа на утврдениот нето-фонд, како и одлу-

ката за оваа општа пресметка пресметани се авторските 
надоместоци на горенаведените класи како и вредноста 
на факторите и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према наведените пресметки да се изврши поеди-

нечна пресметка и исплата на авторските надоместоци 
на домашните и странските автори и носители на ав-
торски права за 2016 год.                         
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31 март 2017 година НА  З А М П 
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