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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2248. 

Врз основа на член 54–a став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник  на Република Македонија“, бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

30.4.2014  година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА  ДВИЖНИ СТВАРИ НА  КАЗНЕ-

НО-ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 

движните ствари и тоа:  

- кревет војнички со троделен душек - II категорија 

 (без шперплоча и постелнина)               30 парчиња;   

- перници                                                   30 парчиња; 

- ќебиња                                                     60 парчиња. 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од ова одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на  Казнено-поправ-

ната установа Затвор Тетово. 

 

Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-

кторот на Казнен-поправната установа Затвор Тетово, 

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. 42-2909/1 Претседател на Владата 

30 април 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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2262. Одлука од Уставниот суд на Ре-

публика Македонија У.бр.27/2013-0 
од 16 април 2014 година...................... 49 
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дина ....................................................... 88 

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

 

 

2249. 
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 184/2013, 13/2014 и 
44/2014), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 30.4.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ  

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 
 
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса, 

вкупно 352 (триста педесет и две) семејни домаќинс-
тва, кои не се покриени со радиодифузните сигнали на 
Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, пре-
ку кои се емитуваат програмските сервиси на Македон-
ската радио-телевизија од с.Буковиќ, општина Сарај, а 
чии носители на семејни домаќинства како обврзници 
за плаќање радиодифузна такса се:  

1. Јашари Сами, ул.„Населено место без уличен си-

стем” ББ, с.Буковиќ,  општина Сарај,  
2. Исмани Сулејман, ул.„2” бр.56, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  
3. Абаси Милиќије, ул.„1” бр.62 Б, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  
4. Рамадани Беким, ул.„2” бр.17, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

5. Имери Имер, ул.„2” бр.91, с.Буковиќ, општина 
Сарај,  

6. Бајрами Метмине, ул.„2” бр.2, с.Буковиќ, општи-
на Сарај,  

7. Адеми Хатмие, ул.„1” бр.56, с.Буковиќ, општина 
Сарај,  

8. Демири Белул, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  
9. Шерифи Наџи, ул.„2” бр.67, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  
10. Хајрулахи Исмете, ул.„1” бр.45, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  
11. Абдула Кадрије, ул.„1” бр.40, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

12. Адеми Исније, ул.„1” бр.20, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

13. Селими Абдилкадри, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

14. Ибраими Ќенан, ул.„2” бр.33, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  
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15. Шабани Мунир, ул.„1” бр.8, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

16. Ибраими Саит, ул.„2” бр.28, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

17. Изаир Исмаил, ул.„2” бр.40, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

18. Шабани Севдие, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

19.Јашари Сефер, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

20.Рамадани Рушит, ул.„2” бр.190, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

21.Али Хидајет, ул.„1” бр.31, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

22.Рамадани Алије, ул.„2” бр.189, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

23.Ајвази Асип, ул.„2” бр.39, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

24.Осман Шабан, ул.„1” бр.68, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

25.Јусуфи Фатмир, ул.„2” бр.74, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

26.Адеми Накшије, ул.„2” бр.6, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

27.Лимани Макфирет, ул.„2” бр.101, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

28.Бајрами Шабан, ул.„2” бр.76, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

29. Идризи Шефије, ул.„1” бр.30 В, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

30. Ибраими Назлије, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

31. Ќахили Неваип, ул.„1” бр.36, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

32. Исмани Нафије, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

33. Асани Али, ул.„Населено место без уличен си-

стем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

34. Абдула Авни, ул.„1” бр.43, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

35. Касами Зулбеар, ул.„2” бр.60, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

36. Јашари Абдула, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

37. Демири Фета, ул.„1” бр.8, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

38. Османи Мухамед, ул.„2” бр.50, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

39. Изаири Сами, ул.„2” бр.40, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

40. Амити Ќаусер, ул.„1” бр.65, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

41. Селими Хадифете, ул.„2” бр.51, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

42. Адеми Кадише, ул.„2” бр.8, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

43. Имери Садик, ул.„2” бр.93, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

44. Абаси Фиризахе, ул.„1” бр.62А, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

45. Таири Таир, ул.„2” бр.187, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

46. Гани Ибадете, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

47. Исмаил Хаџере, ул.„2” бр.62, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

48. Јашари Рухиде, ул.„2” бр.95, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

49. Ибраими Мусли, ул.„2” бр.49Б, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

50. Селмана Неџбедин, ул.„1” бр.17, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

51. Адеми Малзам, ул.„1” бр.48, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

52. Идризи Зинета, ул.„2” бр.145, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

53. Јусуфи Неби, ул.„2” бр.29А, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

54. Адеми Хиријан, ул.„1” бр.5, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

55. Ајвази Раиф, ул.„Населено место без уличен си-

стем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

56. Ајдини Рефеди, ул.„1” бр.51, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

57. Амди Мејди, ул.„2” бр.52, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

58. Ајвази Зизе, ул.„2” бр.39, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

59. Нуредини Насер, ул.„2” бр.56, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

60. Џелили Азизе, ул.„1” бр.46, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

61. Рамадан Зулбеар, ул.„1” бр.109, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

62. Бислими Руфије, ул.„1” бр.10Б, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

63. Јусуфи Назлије, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

64. Исмаили Зекије, ул.„2” бр.16, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

65. Абдули Илмиасан, ул.„1” ББ, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

66. Али Идриз, ул.„1” бр.26, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

67. Демири Селвет, ул.„2” бр.63, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

68. Гани Шерефедин, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

69. Емини Ферид, ул.„2” бр.129, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

70. Бејтула Џемиљ, ул.„2” бр.37, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

71. Шабани Метуш, ул.„1” бр.7, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

72. Амити Неџат, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

73. Абдулахи Џевад, ул.„1” бр.42, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

74. Јетиши Адвије, ул.„1” бр.58, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  
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75. Исаки Насуф, ул.„1” бр.19, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

76. Изети Ајше, ул.„2” бр.25, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

77. Лимани Зарије, ул.„2” бр.97, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

78. Ајдини Сефер, ул.„2” бр.54, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

79. Селими Февзије, ул.„2” бр.57, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

80. Ајдини Сермедије, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

81. Бајрами Мубедин, ул.„1” бр.11, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

82. Јусуфи Мерадија, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

83. Исмаили Сулејман, ул.„2” бр.47, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

84. Јашари Енвер, ул.„1” бр.41, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

85. Ибраими Шабан, ул.„2” бр.28, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

86. Нуредин Хабибе, ул.„2” бр.49, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

87. Абази Џемаил, ул.„2” бр.111, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

88. Илази Илас, ул.„1” бр.12, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

89. Имери Ќамил, ул.„2” бр.93, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

90. Адеми Хафуше, ул.„1” бр.57А, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

91. Османи Осман, ул.„2” бр.137, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

92. Јетиши Шазивар, ул.„1” бр.80, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

93. Гани Вебије, ул.„2” бр.27, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

94. Имери Беџет, ул.„2” бр.93, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

95. Исман Неваип, ул.„1” бр.16 Б, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

96. Амити Назлије, ул.„1” бр.3, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

97. Јашари Фарије, ул.„2” бр.4, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

98. Лимани Мејди, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

99. Меџити Мендухи, ул.„1” бр.15, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

100. Јусуфи Ајтене, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

101. Шабани Абедин, ул.„Населено место без 

уличен систем” бр.0Б, с.Буковиќ, општина Сарај,  

102. Изети Нафије, ул.„2” бр.143, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

103. Јусуфи Кадрије, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

104. Ибраими Сељвет, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

105. Меџити Авдираман, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

106. Али Саадет, ул.„1” бр.27, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

107. Бајрам Музафер, ул.„2” бр.5, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

108. Исмаили Фикрије, ул.„2” бр.47, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

109. Османи Осман, ул.„1” бр.69, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

110. Али Сали, ул.„1” бр.22, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

111. Исмаили Хесат, ул.„1” бр.1, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

112. Јашари Несибе, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

113. Шерифи Мухамед, ул.„2” бр.67, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

114. Реџепи Исен, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

115. Бајрами Несрине, ул.„2” бр.1, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

116. Абаси Бесник, ул.„Населено место без ули-

чен систем” бр.8, с.Буковиќ, општина Сарај,  

117. Идризи Мафус, ул.„1” бр.30А, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

118. Изаир Весел, ул.„2” бр.41, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

119. Даути Ридван, ул.„2” бр.22, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

120. Азис Ружди, ул.„2” бр.154, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

121. Ибраим Веби, ул.„2” бр.55, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

122. Јашари Нусрет, ул.„1” бр.39, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

123. Абдула Анифе, ул.„1” бр.59, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

124. Јусуфи Симе, ул.„2” бр.29, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

125. Имери Фахрије, ул.„2” бр.3, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

126. Асани Хикмет, ул.„2” бр.31А, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

127. Јашари Афије, ул.„1” бр.33, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

128. Адеми Љуљјет, ул.„2” бр.38, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

129. Исмани Сефер, ул.„1” бр.16А, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

130. Јусуфи Абдураман, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

131. Исмани Рејхан, ул.„2” бр.154, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

132. Осман Фаик, ул.„2” бр.113, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

133. Ибраими Бајрам, ул.„2” бр.103, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

134. Незири Назиф, ул.„2” бр.92, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  
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135. Исмани Исман, ул.„1” бр.60, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

136. Али Мевлуде, ул.„1” бр.31А, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

137. Амди Кимете, ул.„2” бр.52, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

138. Исмани Ќамиле, ул.„1” бр.16А, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

139. Идризи Мамудије, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

140. Исмани Даут, ул.„Населено место без ули-

чен систем” бр.бб, с.Буковиќ, општина Сарај,  

141. Демири Сефер, ул.„2” бр.25, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

142. Рамадани Џемали, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

143. Јашари Фатмире, ул.„1” бр.116, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

144. Идризи Беџет, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

145. Адеми Себаат, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

146. Шабани Ариф, ул.„1” бр.13, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

147. Ајдини Сафет, ул.„1” бр.52, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

148. Азиси Шефије, ул.„2” бр.152, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

149. Амити Шабан, ул.„1” бр.1, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

150. Адеми Гафур, ул.„1” бр.47А, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

151.    Имери Нусрет, ул.„2” бр.93, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

152. Нуредини Енес, ул.„2” бр.56, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

153. Јашари Рекибе, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

154. Селами Хава, ул.„1” бр.126, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

155. Ајдин Неџасете, ул.„2” бр.54А, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

156. Исмани Садије, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

157. Јетиши Физе, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

158. Ајвази Насере, ул.„2” бр.167, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

159. Хамза Ирфан, ул.„Населено место без ули-

чен систем” бр.41, с.Буковиќ, општина Сарај,  

160. Селими Мирадије, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

161.    Ибраим Сирмијете, ул.„2” бр.55, с.Буко-

виќ, општина Сарај,  

162. Асани Ајдин, ул.„2” бр.31, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

163. Хамза Незаќете, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

164. Касами Салах, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

165. Ајвази Фердесе, ул.„2” бр.173, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

166. Исмани Муарем, ул.„1” бр.14Б, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

167. Ибрахими Анише, ул.„2” бр.141А, с.Буко-

виќ, општина Сарај,  

168. Даути Мумин, ул.„1” бр.191, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

169. Ајдини Адвије, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

170. Јетиши Сервет, ул.„1” бр.60Б, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

171. Адеми Авди, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

172. Али Рабихат, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

173. Исмаили Насер, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

174. Џелили Џемил, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

175. Демири Ејуп, ул.„2” бр.63, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

176. Јашари Кадри, ул.„1” бр.35, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

177. Исмаили Хатиџе, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

178. Ајдини Самет, ул.„1” бр.51А, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

179. Насуфи Мујафет, ул.„1” бр.38А, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

180. Ибраими Рамазан, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

181. Абаси Фикнете, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

182. Jашари Самет, ул.„2” бр.4, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

183. Исмани Мереме, ул.„1” бр.128, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

184. Јашари Шингиле, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

185. Адеми Шевкет, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

186. Османи Мерсије, ул.„2” бр.40, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

187. Бислими Икмет, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

188. Идризи Шехиде, ул.„1” бр.34, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

189. Адеми Зенепе, ул.„2” бр.9, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

190. Ибрахими Мухарем, ул.„2” бр.141, с.Буко-

виќ, општина Сарај,  

191.    Абаси Рамизе, ул.„1” бр.62В, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

192. Јашари Ахмет, ул.„2” бр.119, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

193. Селими Рамадан, ул.„2” бр.53, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

194. Али Фејзула, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  
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195. Пајазити Ибадете, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

196. Адеми Артан, ул.„2” бр.54, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

197. Шабани Муневере, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

198. Идризи Ниметула, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

199. Нуредини Нуриман, ул.„2” бр.49А, с.Буко-

виќ, општина Сарај,  

200. Челеби Садуддин, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

201. Јусуфи Ханифе, ул.„Населено место без ули-

чен систем” бр.58, с.Буковиќ, општина Сарај,  

202. Јашари Мифтар, ул.„1” бр.37, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

203. Исмани Селвије, ул.„2” бр.181, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

204. Рамадани Фериде, ул.„2” бр.177А, с.Буко-

виќ, општина Сарај,  

205. Гајни Џејмаил, ул.„1” бр.18, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

206. Идризи Хзри, ул.„1” бр.30, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

207. Јетиши Неџибе, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

208. Јашари Ваит, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

209. Адеми Мевљудије, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

210. Јусуфи Нијази, ул.„2” бр.135, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

211. Адеми Мазес, ул.„1” бр.46Д, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

212. Амди Мирадије, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

213. Мусли Фаик, ул.„2” бр.46, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

214. Азизи Ривајете, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

215. Јусуфи Демуше, ул.„2” бр.76, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

216. Абдурамани Мурат, ул.„1” бр.94, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

217. Мамути Бедрије, ул.„1” бр.185, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

218. Мустафа Минире, ул.„2” бр.107, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

219. Јашари Абедин, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

220. Јетиши Фадил, ул.„1” бр.26Б, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

221. Исмани Кимете, ул.„1” бр.16, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

222. Исмани Хајрула, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

223. Абаси Фатмир, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

224. Јусуфи Авдиљ, ул.„1” бр.59, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

225. Челеби Ривајете, ул.„1” бр.189, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

226. Јашари Абдилсамет, ул.„1” бр.80, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

227. Абаси Раифе, ул.„1” бр.62, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

228. Шабани Атифете, ул.„1” бр.8, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

229. Исмани Шеип, ул.„2” бр.40, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

230. Имери Шурете, ул.„2” бр.91, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

231. Емини Мухамедханефи, ул.„2” бр.105А, с.Бу-

ковиќ, општина Сарај,  

232. Адеми Идајет, ул.„1” бр.50, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

233. Сулејмани Сефер, ул.„1” бр.19Б, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

234. Селами Махир, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

235. Азиси Баки, ул.„1” бр.63, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

236. Абдула Мерхеме, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

237. Исмаили Гани, ул.„2” бр.64, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

238. Нуредини Нуредин, ул.„2” бр.56, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

239. Исмаили Кадиме, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

240. Сулејмани Амет, ул.„1” бр.110, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

241. Лимани Азбије, ул.„2” бр.85, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

242. Имери Халиме, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

243. Нуредини Лумтурије, ул.„2” бр.49А, с.Буко-

виќ, општина Сарај,  

244. Љутви Абдулхамид, ул.„1” бр.5А, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

245. Изети Хамиде, ул.„2” бр.69, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

246. Шахини Зирафије, ул.„1” бр.4, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

247. Шерифи Имбране, ул.„2” бр.67, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

248. Адеми Ведат, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

249. Исмани Орхан, ул.„2” бр.153, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

250. Рамадани Шабан, ул.„2” бр.15, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

251. Исмани Арзике, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

252. Адеми Ирфете, ул.„2” бр.6, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

253. Идризи Наим, ул.„1” бр.32, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

254. Адеми Исмете, ул.„2” бр.10, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  
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255. Меџити Фети, ул.„1” бр.20, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

256. Али Разије, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

257. Јусуфи Амзи, ул.„1” бр.40Б, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

258. Абдурамани Исен, ул.„1” бр.98, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

259. Челеби Руфат, ул.„1” бр.189Б, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

260. Фета Санија, ул.„Населено место без уличен 

систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

261. Бислими Пајазит, ул.„2” бр.128, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

262. Адеми Сизане, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

263. Хајрулахи Невзат, ул.„1” бр.70, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

264. Џеладини Хамије, ул.„1” бр.91, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

265. Демири Бари, ул.„1” бр.10, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

266. Јашари Сениате, ул.„1” бр.33А, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

267. Абаси Шади, ул.„1” бр.62, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

268. Демири Екрем, ул.„2” бр.59, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

269. Јетиши Јетиш, ул.„1” бр.26В, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

270. Исмани Макфирете, ул.„2” бр.159, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

271. Османи Фадил, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

272. Азири Ирфете, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

273. Јусуфи Агим, ул.„2” бр.76, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

274. Адеми Небахате, ул.„1” бр.100, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

275. Абдурамани Емине, ул.„1” бр.98, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

276. Идризи Махир, ул.„1” бр.34, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

277. Амети Худаи, ул.„2” бр.18, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

278. Османи Хурије, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

279. Пајазити Мусли, ул.„1” бр.57, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

280. Изаири Фати, ул.„2” бр.40, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

281. Ајдини Африм, ул.„1” бр.16, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

282. Сулејмани Рамадан, ул.„1” бр.54, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

283. Исмаил Изаир, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

284. Сејфулах Селјам, ул.„2” бр.13А, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

285. Адеми Авдилфета, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

286. Амети Имбране, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

287. Џелили Џејлан, ул.„1” бр.46А, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

288. Нуредини Нуредин, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

289. Ибраими Џелал, ул.„2” бр.26, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

290. Сејфула Сулејман, ул.„2” бр.11, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

291. Амет Зулќуф, ул.„2” бр.14, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

292. Бислими Хајрије, ул.„1” бр.12, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

293. Адеми Иљмие, ул.„1” бр.106, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

294. Бислими Садри, ул.„1” бр.10, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

295. Реџепи Асибе, ул.„2” бр.95, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

296. Исмаили Невзат, ул.„2” ББ, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

297. Шабани Хадиљ, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

298. Бислими Рамадан, ул.„Населено место без 

уличен систем” бр.67, с.Буковиќ, општина Сарај,  

299. Јонуси Ресуљ, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

300. Јусуфи Фејзи, ул.„2” бр.46, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

301. Ибраим Нефаил, ул.„2” бр.24, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

302. Азири Азир, ул.„1” бр.76, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  

303. Љутви Неџбедин, ул.„1” бр.97, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

304. Рамадани Садајете, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

305. Шахин Шехип, ул.„1” бр.5, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

306. Абази  Ајрије, ул.„2” бр.163, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

307. Адеми Азем, ул.„1” бр.49А, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

308. Амити Осман, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

309. Амити Авдилкадр, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

310. Незири Хајрун, ул.„2” бр.92, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

311. Абдурамани Зија, ул.„1” бр.38Б, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

312. Бајрами Бесим, ул.„2” бр.2, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

313. Хамза Неџби, ул.„2” бр.42, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

314. Али Хамиде, ул.„1” бр.22, с.Буковиќ, општи-

на Сарај,  
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315. Илази Мусли, ул.„1” бр.12, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

316. Јашари Сервије, ул.„1” бр.33, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

317. Сулејмани Илаз, ул.„1” бр.19А, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

318. Хајрулахи Мујадин, ул.„1” бр.45, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

319. Ибраими Гафур, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

320. Ибраими Севдаре, ул.„2” бр.49, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

321. Емини Мухедин, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

322. Јетиши Севдије, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

323. Хамза Шаби, ул.„2” бр.35, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

324. Абдурамани Али, ул.„1” бр.38А, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

325. Ајдини Гајур, ул.„1” бр.52, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

326. Фета Ислам, ул.„2” бр.171, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

327. Јонузи Нухи, ул.„2” бр.44, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

328. Абдула Дурак, ул.„1” бр.95, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

329. Изаири Јонуз, ул.„2” бр.30, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

330. Ајдини Изаиме, ул.„1” бр.51А, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

331. Рамизи Фатмир, ул.„1” бр.47, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

332. Јусуфи Зуљќуфљи, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

333. Јашари Махир, ул.„1” бр.39, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

334. Меџити Јакуп, ул.„Населено место без ули-

чен систем” бр.2, с.Буковиќ, општина Сарај,  

335. Јашари Нухи, ул.„1” бр.46Б, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

336. Таир Авла, ул.„2” бр.84, с.Буковиќ, општина 

Сарај,  

337. Адеми Џемиљ, ул.„1” бр.48А, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

338. Јашари Сулјејма, ул.„1” бр.41, с.Буковиќ, 

општина Сарај, 

339. Челеби Фарије, ул.„1” бр.189А, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

340. Исмани Арзије, ул.„1” бр.14А, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

341. Емин Рамадан, ул.„2” бр.129, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

342. Исмани Нуран, ул.„1” бр.14В, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

343. Исмани Мине, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

344. Амити Сафет, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

345. Рамадани Рамадан, ул.„Населено место без 

уличен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

346. Реџепи Џемила, ул.„1” бр.28, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

347. Исмаили Ислам, ул.„2” бр.16, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

348. Исмани Иљхам, ул.„1” бр.14, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

349. Абази Ибадете, ул.„2” бр.111, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај,  

350. Асан Абдула, ул.„Населено место без ули-

чен систем” ББ, с.Буковиќ, општина Сарај,  

351. Изети Демир – Али, ул.„2” бр.25, с.Буковиќ, 

општина Сарај,  

352. Даут Реџеп, ул.„1” бр.185, с.Буковиќ, оп-

штина Сарај.  

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 

наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 

до обезбедување на покриеност со радиодифузен сиг-

нал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.  

 

Бр. 42-3083/1 Претседател на Владата 

30 април 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

2250. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 55/2013 и 41/2014) Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 30.4.2014 годи-

на, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ  

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-

дуваат работите за изработка на ажурирана геодетска 

подлога за Архитектонско - урбанистички проект за 

Универзитетски комплекс на ГП 1.1 согласно ДУП за 

дел од локалитет Крњево 1, урбан блок 1, Општина 

Центар. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

  

Бр. 42-3297/1 Претседател на Владата 

30 април 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013 и 
41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.4.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА-ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА 
ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО 
СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИ-
ТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОР-

МАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 
2014/2015 ГОДИНА 

 
1. Со оваa одлука се утврдува бројот на студенти за запишување во прва година – прв циклус на студии на 

јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзите-
тот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 
2014/2015 година и тоа: 

2251. 
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2. Бројот на студенти припадници на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот 
за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нив-
ните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), кои се запишува-
ат во посебна квота на јавните високообразовни установи во состав на универзитетите од точка 1 на оваа од-
лука (без поднесување на трошоци за студирање), може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број на сту-
денти на ниво на студиска програма. 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
        Бр. 42-3367/1                                                    Претседател на Владата 
 30 април 2014 година                                                    на Република Македонија, 
            Скопје                                                     м-р Никола Груевски, с.р. 
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2252. 
Врз основа на член 33 став 2 од Законот за експро-

пријација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013 и 27/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
30.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ-ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни 

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

1. КП.бр.206 КО Попоец со површина од 38м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр.184, согласно Решение за 
експропријација бр.26-210/3 од 19.03.2014 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни 
работи - Одделение за управна постапка во Кичево; 

2. КП.бр.352 КО Попоец со површина од 490м2, 
евидентирана во Имотен лист бр.203, согласно Реше-
ние за експропријација бр.26-211/3 од 19.03.2014 годи-
на на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во Ки-
чево; 

3. КП.бр.2070 КО Попоец со површина од 714м2, 
дел од КП.бр.2085 КО Попоец со површина од 1.000м2, 
дел од КП.бр.2101 КО Попоец со површина од 2.286м2, 
дел од КП.бр.2102 КО Попоец со површина од 702м2 и 
дел од КП.бр.2116 КО Попоец со површина од 3.518м2, 
евидентирани во Имотен лист бр.23, согласно Решение 
за експропријација бр.26-226/3 од 21.03.2014 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни 
работи - Одделение за управна постапка во Кичево; 

4. КП.бр.784 КО Попоец со површина од 8.182м2 и 
дел од КП.бр.790 КО Попоец со површина од 334м2, 
евидентирани во Имотен лист бр.42, согласно Решение 
за експропријација бр.26-230/3 од 21.03.2014 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни 
работи - Одделение за управна постапка во Кичево; 

5. Дел од КП.бр.2187/1 КО Добреноец со површина 
од 622м2, дел од КП.бр.2255 КО Добреноец со повр-
шина од 304м2 и дел од КП.бр.2256/7 КО Добреноец со 
површина од 3.437м2, евидентирани во Имотен лист 
бр.229, согласно Решение за експропријација бр.26-
77/3 од 4.03.2014 година на Министерство за финан-
сии, Управа за имотно правни работи - Одделение за 
управна постапка во Кичево; 

6. Дел од КП.бр.742/2 КО Другово со површина од 
2.556м2, евидентирана во Имотен лист бр.342, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-50/3 од 3.03.2014 
година на Министерство за финансии, Управа за имот-
но правни работи - Одделение за управна постапка во 
Кичево; 

7. Дел од КП.бр.2152 КО Добреноец со површина 
од 148м2, евидентирана во Имотен лист бр.227, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-76/2 од 
25.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

8. Дел од КП.бр.397 КО Попоец со површина од 
2.482м2 и дел од КП.бр.398 КО Попоец со површина 
од 1.335м2, евидентирани во Имотен лист бр.78, сог-
ласно Решение за експропријација бр.26-233/3 од 
28.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

9. Дел од КП.бр.782 КО Попоец со површина од 
3.001м2 и дел од КП.бр.783 КО Попоец со површина 
од 852м2, евидентирани во Имотен лист бр.49, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-231/3 од 
21.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

10. Дел од КП.бр.1932 КО Душегубица со површи-
на од 2.065м2, КП.бр.1933 КО Душегубница со повр-
шина од 339м2 и дел од КП.бр.1934 КО Душегубница 
со површина од 608м2, евидентирани во Имотен лист 
бр.128, согласно Решение за експропријација бр.26-
146/3 од 11.03.2014 година на Министерство за финан-
сии, Управа за имотно правни работи - Одделение за 
управна постапка во Кичево; 

11. Дел од КП.бр.2065 КО Душегубница со повр-
шина од 770м2, евидентирана во Имотен лист бр.122, 
согласно Решение за експропријација бр.26-145/3 од 
10.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

12. КП.бр.353 КО Попоец со површина од 261м2 и 
дел од КП.бр.629 КО Попоец со површина од 309м2, 
евидентирани во Имотен лист бр.204, согласно Реше-
ние за експропријација бр.26-258/3 од 27.03.2014 годи-
на на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во Ки-
чево; 

13. Дел од КП.бр.200 КО Попоец со површина од 
228м2, евидентирана во Имотен лист бр.71, согласно 
Решение за експропријација бр.26-256/3 од 25.03.2014 
година на Министерство за финансии, Управа за имот-
но правни работи - Одделение за управна постапка во 
Кичево; 

14. Дел од КП.бр.1872 КО Душегубица со површи-
на од 7.151м2, дел од КП.бр.1873 КО Душегубица со 
површина од 1.468м2, дел од КП.бр.1874 КО Душегу-
бица со површина од 18м2, дел од КП.бр.1932 КО Ду-
шегубица со површина од 1.034м2 и дел од КП.бр.2072 
КО Душегубица со површина од 156м2, евидентирани 
во Имотен лист бр.130, согласно Решение за експро-
пријација бр.26-147/3 од 11.03.2014 година на Мини-
стерство за финансии, Управа за имотно правни работи 
- Одделение за управна постапка во Кичево; 

15. Дел од КП.бр.1885 КО Душегубица со површи-
на од 9.083м2 и КП.бр.1886 КО Душегубница со повр-
шина од 281м2, евидентирани во Имотен лист бр.78, 
согласно Решение за експропријација бр.26-142/3 од 
10.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

16. Дел од КП.бр.998 КО Попоец со површина од 
1.641м2 и КП.бр.999 КО Попоец  со површина од 
1.436м2, евидентирани во Имотен лист бр.221, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-261/3 од 
26.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

17. Дел од КП.бр.751 КО Другово со површина од 
1.722м2, евидентирана во Имотен лист бр.123, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-40/3 од 
28.02.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

18. Дел од КП.бр.1100/2 КО Другово со површина 
од 2.197м2, евидентирана во Имотен лист бр.106, сог-
ласно Решение за експропријација бр.26-38/3 од 
27.02.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 
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19. Дел од КП.бр.1106/1 КО Другово со површина 
од 4.253м2, евидентирана во Имотен лист бр.165, сог-
ласно Решение за експропријација бр.26-43/3 од 
28.02.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

20. Дел од КП.бр.6151 КО Кичево 9 со површина од 
693м2 и КП.бр.6152 КО Кичево 9  со површина од 
316м2, евидентирани во Имотен лист бр.57407, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-251/3 од 
27.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

21. Дел од КП.бр.6111 КО Кичево 9 со површина од 
702м2, евидентирана во Имотен лист бр.57403, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-14/3 од 
26.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

22. Дел од КП.бр.704 КО Попоец со површина од 
81м2 и КП.бр.705 КО Попоец  со површина од 880м2, 
евидентирани во Имотен лист бр.219, согласно Реше-
ние за експропријација бр.26-260/3 од 26.03.2014 годи-
на на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во Ки-
чево; 

23. Дел од КП.бр.2053 КО Попоец со површина од 
15м2, дел од КП.бр.2069 КО Попоец со површина од 
2.591м2, дел од КП.бр.2090 КО Попоец со површина од 
2.602м2, дел од КП.бр.2091 КО Попоец со површина од 
855м2, дел од КП.бр.2092 КО Попоец со површина од 
1.398м2, дел од КП.бр.2093 КО Попоец со површина од 
4.324м2, дел од КП.бр.2119 КО Попоец со површина од 
288м2 и дел од КП.бр.2120 КО Попоец со површина 
989м2, евидентирани во Имотен лист бр.24, согласно 
Решение за експропријација бр.26-227/3 од 21.03.2014 
година на Министерство за финансии, Управа за имот-
но правни работи - Одделение за управна постапка во 
Кичево; 

24. Дел од КП.бр.207 КО Попоец со површина од 
40м2, дел од КП.бр.266/1 КО Попоец со површина од 
3.911м2, дел од КП.бр.277 КО Попоец со површина од 
1.265м2, дел од КП.бр.345 КО Попоец со површина од 
36м2, дел од КП.бр.346 КО Попоец со површина од 
1.951м2 и КП.бр.347 КО Попоец со површина 1.435м2, 
евидентирани во Имотен лист бр.29, согласно Решение 
за експропријација бр.26-284/3 од 1.04.2014 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни 
работи - Одделение за управна постапка во Кичево; 

25. Дел од КП.бр.1688 КО Лавчани, со површина од 
1564м2, евидентирана во Имотен лист бр. 16, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-113/4 од 
26.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

26. Дел од КП.бр.2095 КО Доброноец, со површина 
од 8709м2, евидентирана во Имотен лист бр. 143, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-86/2 од 
25.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

27. Дел од КП.бр.1374 КО Лавчани, со површина од 
3470м2, евидентирана во Имотен лист бр. 70, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-88/3 од 5.03.2014 
година на Министерство за финансии, Управа за имот-
но правни работи - Одделение за управна постапка во 
Кичево; 

28. КП.бр.1587 КО Лавчани со површина од 410м2, 
евидентирана во Имотен лист бр. 77, дел од КП.бр.1588 
КО Лавчани, со површина од 2277м2, евидентирана во 
Имотен лист бр. 77 и дел од КП.бр.1589 КО Лавчани, 
со површина од 680м2, евидентирана во Имотен лист 

бр. 77, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
89/3 од 5.03.2014 година на Министерство за финан-
сии, Управа за имотно правни работи - Одделение за 
управна постапка во Кичево; 

29. Дел од КП.бр.1070 КО Лавчани со површина од 
663м2, евидентирана во Имотен лист бр. 192 и дел од 
КП.бр.1071 КО Лавчани, со површина од 1435м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр. 192, согласно Решение 
за експропријација УП.бр.26-130/3 од 7.03.2014 година 
на Министерство за финансии, Управа за имотно прав-
ни работи - Одделение за управна постапка во Кичево; 

30. Дел од КП.бр.701 КО Кленоец, со површина од 
6м2, евидентирана во Имотен лист бр. 156, дел од 
КП.бр.706 КО Кленоец, со површина од 1276м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр. 156 и дел од КП.бр.707 
КО Кленоец, со површина од 1214м2, евидентирана во 
Имотен лист бр. 77, согласно Решение за експроприја-
ција УП.бр.26-165/3 од 12.03.2014 година на Мини-
стерство за финансии, Управа за имотно правни работи 
- Одделение за управна постапка во Кичево; 

31. Дел од КП.бр.1001/1 КО Другово, со површина 
од 1574м2, евидентирана во Имотен лист бр. 469, дел 
од КП.бр.1002/1 КО Другово, со површина од 814м2, 
евидентирана во Имотен лист бр. 469 и дел од 
КП.бр.1004/1 КО Другово, со површина од 19м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр. 469, согласно Решение 
за експропријација УП.бр.26-56/3 од 26.02.2014 година 
на Министерство за финансии, Управа за имотно прав-
ни работи - Одделение за управна постапка во Кичево; 

32. Дел од КП.бр.1338 КО Лавчани, со површина од 
102м2, евидентирана во Имотен лист бр. 193, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-101/3 од 
5.03.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Кичево; 

33. КП.бр.1555 КО Лавчани со површина од 516м2, 
евидентирана во Имотен лист бр. 244, согласно Реше-
ние за експропријација УП.бр.26-102/3 од 5.03.2014 го-
дина на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во Ки-
чево; 

34. Дел од КП.бр.1581 КО Лавчани, со површина од 
745м2, евидентирана во Имотен лист бр. 103 и дел од 
КП.бр.1582 КО Лавчани, со површина од 811м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр. 103, согласно Решение 
за експропријација УП.бр.26-185/3 од 21.03.2014 годи-
на на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во Ки-
чево; 

35. Дел од КП.бр.1368/1 КО Лавчани, со површина 
од 392м2, евидентирана во Имотен лист бр. 49 и дел од 
КП.бр.1369 КО Лавчани, со површина од 1351м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр. 49 согласно, Решение за 
експропријација УП.бр.26-184/3 од 21.03.2014 година 
на Министерство за финансии, Управа за имотно прав-
ни работи - Одделение за управна постапка во Кичево; 

36. Дел од КП.бр.1339/1 КО Лавчани, со површина 
од 906м2, евидентирана во Имотен лист бр. 26, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-183/3 од 
28.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

37. Дел од КП.бр.1200/1 КО Лавчани, со површина 
од 1165м2, евидентирана во Имотен лист бр. 144, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-189/3 од 
24.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

38. Дел од КП.бр.1812 КО Душегубница, со повр-
шина од 168м2, евидентирана во Имотен лист бр. 14, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-134/3 
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од 10.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

39. Дел од КП.бр.1068 КО Лавчани, со површина од 
716м2, евидентирана во Имотен лист бр. 143, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-127/3 од 
7.03.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Кичево; 

40. Дел од КП.бр.1702 КО Лавчани, со површина од 
1163м2, евидентирана во Имотен лист бр. 181, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-129/3 од 
7.03.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Кичево; 

41. Дел од КП.бр.1044 КО Лавчани, со површина од 
465м2, евидентирана во Имотен лист бр. 200, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-131/3 од 
7.03.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Кичево; 

42. Дел од КП.бр.2063 КО Душегубница, со повр-
шина од 424м2, евидентирана во Имотен лист бр. 8, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-132/3 
од 7.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

43. Дел од КП.бр.2194 КО Душегубница, со повр-
шина од 33м2, евидентирана во Имотен лист бр. 9, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-156/2 од 
7.03.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Кичево; 

44. Дел од КП.бр.2153 КО Добреноец, со површина 
од 66м2, евидентирана во Имотен лист бр. 76, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-74/3 од 
26.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

45. Дел од КП.бр.1106/2 КО Другово, со површина 
од 1916м2, евидентирана во Имотен лист бр. 153, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-41/3 од 
27.02.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

46. Дел од КП.бр.1101 КО Другово, со површина од 
5117м2, евидентирана во Имотен лист бр. 107 и 
КП.бр.1105 КО Другово, со површина од 2026м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр. 107, согласно Решение 
за експропријација УП.бр.26-39/3 од 27.02.2014 година 
на Министерство за финансии, Управа за имотно прав-
ни работи - Одделение за управна постапка во Кичево; 

47. Дел од КП.бр.1102 КО Другово, со површина од 
5760м2, евидентирана во Имотен лист бр. 155 и дел од 
КП.бр.1108 КО Другово, со површина од 519м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр. 155 согласно, Решение 
за експропријација УП.бр.26-42/3 од 28.02.2014 година 
на Министерство за финансии, Управа за имотно прав-
ни работи - Одделение за управна постапка во Кичево; 

48. Дел од КП.бр.712/1 КО Другово, со површина 
од 1050м2, евидентирана во Имотен лист бр. 238, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-46/3 од 
28.02.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

49. Дел од КП.бр.1912 КО Душегубница, со повр-
шина од 2238м2, евидентирана во Имотен лист бр. 43, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-139/3 
од 10.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

50. Дел од КП.бр.1097/3 КО Другово, со површина 
од 114м2, евидентирана во Имотен лист бр. 949, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-64/3 од 
28.02.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

51. Дел од КП.бр.1908/1 КО Душегубница, со повр-
шина од 2258м2, евидентирана во Имотен лист бр. 34, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-138/3 
од 10.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

52. Дел од КП.бр.693 КО Кленоец, со површина од 
724м2, евидентирана во Имотен лист бр. 231, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-168/3 од 
5.03.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Кичево; 

53. Дел од КП.бр.5037 КО Кичево вон г.р., со повр-
шина од 6982м2, евидентирана во Имотен лист бр. 231 
и дел од КП.бр.5038 КО Кичево вон г.р., со површина 
од 5417м2, евидентирана во Имотен лист бр. 231, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-20/3 од 
13.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

54. Дел од КП.бр.1104/1 КО Другово, со површина 
од 556м2, евидентирана во Имотен лист бр.18, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-36/3 од 
27.02.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

55. КП.бр.691/1 КО Попоец, со површина од 
1032м2, евидентирана во Имотен лист бр. 179 и 
КП.бр.693 КО Попоец, со површина од 288м2, евиден-
тирана во Имотен лист бр. 179 согласно Решение за 
експропријација УП.бр.26-246/3 од 27.03.2014 година 
на Министерство за финансии, Управа за имотно прав-
ни работи - Одделение за управна постапка во Кичево; 

56. Дел од КП.бр.5071/2 КО Кичево вон г.р., со по-
вршина од 215м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
933, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
21/3 од 28.03.2014 година на Министерство за финан-
сии, Управа за имотно правни работи - Одделение за 
управна постапка во Кичево; 

57. Дел од КП.бр.2066 КО Душегубница, со повр-
шина од 143м2, евидентирана во Имотен лист бр. 17, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-135/4 
од 31.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

58. Дел од КП.бр.198/1 КО Другово, со површина 
од 704м2, евидентирана во Имотен лист бр. 234 и дел 
од КП.бр.198/2, КО Другово, со површина од 1871м2, 
евидентирана во Имотен лист бр. 234, согласно Реше-
ние за експропријација УП.бр.26-45/3 од 24.03.2014 го-
дина на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во Ки-
чево; 

59. Дел од КП.бр.207/1 КО Другово, со површина 
од 1722м2, евидентирана во Имотен лист бр. 168 и дел 
од КП.бр.234/1 КО Другово, со површина од 1375м2, 
евидентирана во Имотен лист бр. 989, согласно Реше-
ние за експропријација УП.бр.26-44/4 од 31.03.2014 го-
дина на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во Ки-
чево; 

60. КП.бр.203 КО Попоец, со површина од 98м2, 
евидентирана во Имотен лист бр. 106, дел од КП.бр.216 
КО Попоец, со површина од 427м2, евидентирана во 
Имотен лист бр. 106, дел од КП.бр.217 КО Попоец, со 
површина од 1200м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
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106, КП.бр.456/1 КО Попоец, со површина од 189м2, 
евидентирана во Имотен лист бр. 106, дел од 
КП.бр.457/1 КО Попоец, со површина од 500м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр. 106, дел од КП.бр.727 
КО Попоец, со површина од 348м2, евидентирана во 
Имотен лист бр. 106 и КП.бр.728 КО Попоец, со повр-
шина од 580м2, евидентирана во Имотен лист бр. 106, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-279/3 
од 24.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

61. КП.бр.204 КО Попоец, со површина од 120м2, 
евидентирана во Имотен лист бр. 175 и КП.бр.208 КО 
Попоец, со површина од 872м2, евидентирана во Имо-
тен лист бр. 175, согласно Решение за експропријација 
УП.бр.26-245/3 од 27.03.2014 година на Министерство 
за финансии, Управа за имотно правни работи - Одде-
ление за управна постапка во Кичево; 

62. Дел од КП.бр.5040/1 КО Кичево вон г.р., со по-
вршина од 1423м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
3771, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
19/3 од 28.03.2014 година на Министерство за финан-
сии, Управа за имотно правни работи - Одделение за 
управна постапка во Кичево; 

63. Дел од КП.бр.735 КО Попоец, со површина од 
712м2, евидентирана во Имотен лист бр. 142 и дел од 
КП.бр.736 КО Попоец, со површина од 1142м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр. 142, согласно Решение 
за експропријација УП.бр.26-276/3 од 31.03.2014 годи-
на на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во Ки-
чево; 

64. Дел од КП.бр.701 КО Попоец, со површина од 
1258м2, евидентирана во Имотен лист бр. 113, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-268/3 од 
31.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

65. Дел од КП.бр.780 КО Попоец, со површина од 
346м2, евидентирана во Имотен лист бр. 28, дел од 
КП.бр.996 КО Попоец, со површина од 3361м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр. 28 и КП.бр.997 КО По-
поец, со површина од 2381м2, евидентирана во Имотен 
лист бр.28, согласно Решение за експропријација 
УП.бр.26-255/3 од 31.03.2014 година на Министерство 
за финансии, Управа за имотно правни работи - Одде-
ление за управна постапка во Кичево; 

66. Дел од КП.бр.2071 КО Попоец, со површина од 
224м2, евидентирана во Имотен лист бр. 22, дел од 
КП.бр.2084 КО Попоец, со површина од 19м2, евиден-
тирана во Имотен лист бр. 22 и дел од КП.бр.2118 КО 
Попоец, со површина од 4484м2, евидентирана во Имо-
тен лист бр. 22, согласно Решение за експропријација 
УП.бр.26-200/3 од 17.03.2014 година на Министерство 
за финансии, Управа за имотно правни работи - Одде-
ление за управна постапка во Кичево; 

67. Дел од КП.бр.738 КО Попоец, со површина од 
86м2, евидентирана во Имотен лист бр. 2, согласно Ре-
шение за експропријација УП.бр.26-198/3 од 17.03.2014 
година на Министерство за финансии, Управа за имот-
но правни работи - Одделение за управна постапка во 
Кичево; 

68. Дел од КП.бр.467 КО Кленоец, со површина од 
1690м2, евидентирана во Имотен лист бр. 274, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-197/3 од 
12.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

69. Дел од КП.бр.722 КО Кленоец, со површина од 
2469м2, евидентирана во Имотен лист бр. 125 и 
КП.бр.723 КО Кленоец, со површина од 1623м2, евиден-
тирана во Имотен лист бр. 125, согласно Решение за екс-

пропријација УП.бр.26-195/2 од 13.03.2014 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни 
работи - Одделение за управна постапка во Кичево; 

70. Дел од КП.бр.340 КО Кленоец, со површина од 
20м2, евидентирана во Имотен лист бр. 90, дел од 
КП.бр.341 КО Кленоец, со површина од 167м2, евиден-
тирана во Имотен лист бр. 90, дел од КП.бр.342 КО 
Кленоец, со површина од 583м2, евидентирана во Имо-
тен лист бр. 90 и дел од КП.бр.464 КО Кленоец, со по-
вршина од 6м2, евидентирана во Имотен лист бр. 90, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-193/3 
од 13.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Кичево; 

71. Дел од КП.бр.703 КО Кленоец, со површина од 
333м2, евидентирана во Имотен лист бр. 71 и дел од 
КП.бр.704 КО Кленоец, со површина од 438м2, евиден-
тирана во Имотен лист бр. 71, согласно Решение за екс-
пропријација УП.бр.26-192/2 од 13.03.2014 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни 
работи - Одделение за управна постапка во Кичево; 

72. Дел од КП.бр.1097 КО Лавчани, со површина од 
2544м2, евидентирана во Имотен лист бр. 21 и 
КП.бр.1098 КО Лавчани, со површина од 913м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр. 21, согласно Решение за 
експропријација УП.бр.26-116/3 од 6.03.2014 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни 
работи - Одделение за управна постапка во Кичево; 

73. Дел од КП.бр.1048 КО Лавчани, со површина од 
1251м2, евидентирана во Имотен лист бр. 18, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-115/3 од 
6.03.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Кичево; 

74. Дел од КП.бр.1097 КО Лавчани, со површина од 
2544м2, евидентирана во Имотен лист бр. 21 и 
КП.бр.1098 КО Лавчани, со површина од 913м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр. 21, согласно Решение за 
експропријација УП.бр.26-116/3 од 6.03.2014 година на 
Министерство за финансии, Управа за имотно правни 
работи - Одделение за управна постапка во Кичево; 

75. КП.бр.515/1 КО Мешеишта со површина од 
2.239м2, евидентирана во Имотен лист бр.133, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-1286/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

76. КП.бр.517/1 КО Мешеишта со површина од 
1.454м2, евидентирана во Имотен лист бр1619, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-1287/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

77. Дел од КП.бр.602 КО Мешеишта со површина 
од 82 и дел од КП.бр.602/1 КО Мешеишта со површина 
од 13м2, евидентирани во Имотен лист бр.77, согласно 
Решение за експропријација бр.26-1291/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

78. КП.бр.1100/9 КО Мешеишта со површина од 
1.066м2, евидентирана во Имотен лист бр.1204, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-1341/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

79. Дел од КП.бр.1104/1 КО Мешеишта со површи-
на од 18м2, евидентирана во Имотен лист бр.77, сог-
ласно Решение за експропријација бр.26-1324/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 
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80. КП.бр.350/3 КО Мешеишта со површина од 
51м2, евидентирана во Имотен лист бр.1008, согласно 
Решение за експропријација бр.26-1273/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

81. КП.бр.350/2 КО Мешеишта со површина од 
49м2, евидентирана во Имотен лист бр.1009, согласно 
Решение за експропријација бр.26-1274/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

82. КП.бр.350/1 КО Мешеишта со површина од 
44м2, евидентирана во Имотен лист бр.1010, согласно 
Решение за експропријација бр.26-1275/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

83. Дел од КП.бр.505/1 КО Мешеишта со површина 
од 99м2, евидентирана во Имотен лист бр.1234, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-1280/2014 од 
4.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

84. КП.бр.503 КО Мешеишта со површина од 
193м2, евидентирана во Имотен лист бр.1672, согласно 
Решение за експропријација бр.26-1284/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

85. КП.бр.2749/2 КО Мешеишта со површина од 
24м2, евидентирана во Имотен лист бр.839, согласно 
Решение за експропријација бр.26-1209/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

86. КП.бр.2749/1 КО Мешеишта со површина од 
118м2, евидентирана во Имотен лист бр.839, согласно 
Решение за експропријација бр.26-1210/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

87. КП.бр.2809/1 КО Мешеишта со површина од 
1.740м2, евидентирана во Имотен лист бр.373, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-1211/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

88. КП.бр.2810/1 КО Мешеишта со површина од 
1.259м2, евидентирана во Имотен лист бр.88, согласно 
Решение за експропријација бр.26-1212/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

89. КП.бр.2148/1 КО Мешеишта со површина од 
116м2, евидентирана во Имотен лист бр.93, согласно 
Решение за експропријација бр.26-1213/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

90. Дел од КП.бр.2797/2 КО Мешеишта со површи-
на од 398м2, евидентирана во Имотен лист бр.31, сог-
ласно Решение за експропријација бр.26-1203/2014 од 
4.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

91. Дел од КП.бр.2750/3 КО Мешеишта со површи-
на од 532м2, евидентирана во Имотен лист бр.580, сог-
ласно Решение за експропријација бр.26-1205/2014-2 
од 7.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

92. Дел од КП.бр.371/2 КО Мешеишта со површина 
од 726м2, евидентирана во Имотен лист бр.182, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-1269/2014-2 од 
7.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

93. Дел од КП.бр.601/1 КО Мешеишта со површина 
од 228м2, евидентирана во Имотен лист бр.821, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-1293/2014-2 од 
7.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

94. Дел од КП.бр.105/2 КО Мешеишта со површина 
од 872м2, евидентирана во Имотен лист бр.1173, сог-
ласно Решение за експропријација бр.26-1343/2014-2 
од 7.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

95. КП.бр.4294/4 КО Мешеишта со површина од 
223м2, евидентирана во Имотен лист бр.1249, согласно 
Решение за експропријација бр.26-1143/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

96. КП.бр.2808 КО Мешеишта со површина од 
1.688м2, евидентирана во Имотен лист бр.41, согласно 
Решение за експропријација бр.26-1201/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

97. КП.бр.2798/3 КО Мешеишта со површина од 
420м2, евидентирана во Имотен лист бр.537, согласно 
Решение за експропријација бр.26-1202/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

98. Дел од КП.бр.2796/1 КО Мешеишта со површи-
на од 1.437м2, евидентирана во Имотен лист бр.31, сог-
ласно Решение за експропријација бр.26-1204/2014-2 
од 4.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

99. КП.бр.2747/3 КО Мешеишта со површина од 
1.284м2, евидентирана во Имотен лист бр.1068, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-1208/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

100. Дел од КП.бр.4310/1 КО Мешеишта со повр-
шина од 95м2, евидентирана во Имотен лист бр.1486, 
согласно Решение за експропријација бр.26-1098/2014 
од 28.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

101. Дел од КП.бр.3892/1 КО Мешеишта со повр-
шина од 198м2, евидентирана во Имотен лист бр.510, 
согласно Решение за експропријација бр.26-1101/2014 
од 28.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

102. Дел од КП.бр.4281/1 КО Мешеишта со повр-
шина од 225м2, евидентирана во Имотен лист бр.1248, 
согласно Решение за експропријација бр.26-1103/2014 
од 28.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

103. Дел од КП.бр.4255/1 КО Мешеишта со повр-
шина од 502м2, евидентирана во Имотен лист бр.1073, 
согласно Решение за експропријација бр.26-
1118/2014од 28.03.2014 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 
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104. КП.бр.4288/2 КО Мешеишта со површина од 
282м2, евидентирана во Имотен лист бр.186, согласно 
Решение за експропријација бр.26-1142/2014од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

105. Дел од КП.бр.1143/2 КО Оровник со површина 
од 184м2, евидентирана во Имотен лист бр.41, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-930/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

106. КП.бр.1141/1 КО Оровник со површина од 
382м2, евидентирана во Имотен лист бр.380 согласно 
Решение за експропријација бр.26-931/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

107. Дел од КП.бр.1055/1 КО Оровник со површина 
од 334м2, евидентирана во Имотен лист бр.1083, сог-
ласно Решение за експропријација бр.26-1046/2014 од 
28.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

108. КП.бр.4361/1 КО Мешеишта со површина од 
166м2, евидентирана во Имотен лист бр.33 согласно 
Решение за експропријација бр.26-1087/2014 од 
01.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

109. Дел од КП.бр.4314/1 КО Мешеишта со повр-
шина од 49м2, евидентирана во Имотен лист бр.1366 
согласно Решение за експропријација бр.26-1097/2014 
од 28.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

110. Дел од КП.бр.411/3 КО Оровник со површина 
од 189м2, евидентирана во Имотен лист бр.1325, сог-
ласно Решение за експропријација бр.26-923/2014 од 
28.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

111. КП.бр.1047/5 КО Оровник со површина од 
8м2, евидентирана во Имотен лист бр.157, согласно Ре-
шение за експропријација бр.26-926/2014 од 1.04.2014 
година на Министерство за финансии, Управа за имот-
но правни работи - Одделение за управна постапка во 
Охрид; 

112. КП.бр.1047/4 КО Оровник со површина од 
4м2, евидентирана во Имотен лист бр.340, согласно Ре-
шение за експропријација бр.26-927/2014 од 2.04.2014 
година на Министерство за финансии, Управа за имот-
но правни работи - Одделение за управна постапка во 
Охрид; 

113. Дел од КП.бр.1147/2 КО Оровник со површина 
од 13м2, евидентирана во Имотен лист бр.1339, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-928/2014 од 
31.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

114. КП.бр.1043/3 КО Оровник со површина од 
95м2, евидентирана во Имотен лист бр.1061, согласно 
Решение за експропријација бр.26-929/2014 од 
1.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

115. КП.бр.723/1 КО Оровник со површина од 
205м2, евидентирана во Имотен лист бр.819, согласно 
Решение за експропријација бр.26-918/2014-2 од 
21.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

116. КП.бр.907/1 КО Оровник со површина од 
4м2, евидентирана во Имотен лист бр.698, согласно Ре-
шение за експропријација бр.26-910/2014-2 од 
21.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

117. КП.бр.911/4 КО Оровник со површина од 
97м2, евидентирана во Имотен лист бр.644, согласно 
Решение за експропријација бр.26-915/2014-2 од 
21.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

118. КП.бр.906/3 КО Оровник со површина од 
516м2, евидентирана во Имотен лист бр.1049, согласно 
Решение за експропријација бр.26-920/2014-2 од 
21.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

119. КП.бр.913/3 КО Оровник со површина од 
111м2, евидентирана во Имотен лист бр.328, согласно 
Решение за експропријација бр.26-914/2014-2 од 
21.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

120. Дел од КП.бр.908/2 КО Оровник со површи-
на од 154м2, евидентирана во Имотен лист бр.323, сог-
ласно Решение за експропријација бр.26-911/2014-2 од 
21.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

121. КП.бр.134/1 КО Оровник со површина од 
245м2, евидентирана во Имотен лист бр.684, согласно 
Решение за експропријација бр.26-922/2014-2 од 
24.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

122. КП.бр.917 КО Оровник со површина од 
37м2, евидентирана во Имотен лист бр.153, согласно 
Решение за експропријација бр.26-909/2014-2 од 
21.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

123. Дел од КП.бр.1105/1 КО Мешеишта со повр-
шина од 974м2, евидентирана во Имотен лист бр.1173, 
согласно Решение за експропријација бр.26-1344/2014-
2 од 4.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

124. Дел од КП.бр.1451/3 КО Требеништа со по-
вршина од 94м2, евидентирана во Имотен лист бр.400, 
согласно Решение за експропријација бр.26-1414/2014-
2 од 7.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

125. КП.бр.967/3 КО Оровник со површина од 
572м2, евидентирана во Имотен лист бр.14, согласно 
Решение за експропријација бр.26-906/2014-2 од 
2.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

126. КП.бр.917/5 КО Оровник со површина од 
36м2, евидентирана во Имотен лист бр.330, согласно 
Решение за експропријација бр.26-908/2014 од 
28.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

127. Дел од КП.бр.908/12  КО Оровник со повр-
шина од 83 м2, дел од КП.бр.908/11 КО Оровник со по-
вршина од 81м2, дел од КП.бр.908/18 КО Оровник со 
површина од 17 м2 , дел од КП.бр.908/10 КО Оровник 
со површина од 82м2 и дел од КП.бр.908/9 КО Оров-
ник со површина од 88м2, евидентирани во Имотен 
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лист бр 322, согласно Решение за експропријација 
бр.26-912/2014 од 31.03.2014 година на Министерство 
за финансии, Управа за имотно правни работи - Одде-
ление за управна постапка во Охрид; 

128. Дел од КП.бр.410/4 КО Оровник со површи-
на од 82м2 и дел од КП.бр.410/2 КО Оровник со повр-
шина од 151м2, евидентирани во Имотен лист бр.388, 
согласно Решение за експропријација бр.26-913/2014 
од 31.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид, 

129. Дел од КП.бр.707/5 КО Оровник со површи-
на од 26м2, евидентирана во Имотен лист бр.823, сог-
ласно Решение за експропријација бр.26-919/2014 од 
31.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

130. КП.бр.462/1 КО Требеништа со површина од 
107м2, евидентирана во Имотен лист бр.238, согласно 
Решение за експропријација бр.26-621/2014-2 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

131. Дел од КП.бр.241/1 КО Климештани со по-
вршина од 1.574м2, евидентирана во Имотен лист 
бр.193, согласно Решение за експропријација бр. 26-
725/2014-2 од 24.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

132. Дел од КП.бр.240/1 КО Климештани со повр-
шина од 28.964м2, евидентирана во Имотен лист 
бр.248, согласно Решение за експропријација бр. 26-
726/2014-2 од 24.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

133. КП.бр.400 КО Ново Село со површина од 
2.343м2, евидентирана во Имотен лист бр.268, соглас-
но Решение за експропријација бр. 26-740/2014-2 од 
21.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

134. Дел од КП.бр.239 КО Климештани со повр-
шина од 604м2, евидентирана во Имотен лист бр.230, 
согласно Решение за експропријација бр. 26-727/2014-2 
од 24.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

135. Дел од КП.бр.243/1 КО Климештани со по-
вршина од 1.657м2 и дел од КП.бр.238 КО Климешта-
ни со површина од 639м2, евидентирани во Имотен 
лист бр.19, согласно Решение за експропријација бр. 
26-731/2014-2 од 26.03.2014 година на Министерство 
за финансии, Управа за имотно правни работи - Одде-
ление за управна постапка во Охрид; 

136. Дел од КП.бр.241/1 КО Климештани со по-
вршина од 1.574м2, евидентирана во Имотен лист 
бр.193, согласно Решение за експропријација бр. 26-
725/2014-2 од 24.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

137. КП.бр.399/2 КО Ново Село со површина од 
767м2, евидентирана во Имотен лист бр.24, согласно 
Решение за експропријација бр. 26-742/2014-2 од 
21.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

138. Дел од КП.бр.1844/1 КО Ботун со површина 
од 552м2, евидентирана во Имотен лист бр.412, соглас-
но Решение за експропријација бр. 26-852/2014-2 од 
18.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

139. КП.бр.1843 КО Ботун со површина од 
969м2, евидентирана во Имотен лист бр.6, согласно Ре-
шение за експропријација бр. 26-853/2014-2 од 
21.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

140. Дел од КП.бр.1269 КО Ботун со површина 
од 1.002м2, евидентирана во Имотен лист бр.196, сог-
ласно Решение за експропријација бр. 26-854/2014-2 од 
21.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

141. Дел од КП.бр.900/1 КО Оровник со површи-
на од 242м2, евидентирана во Имотен лист бр.962, сог-
ласно Решение за експропријација бр.26-497/2014-2 од 
21.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

142. КП.бр.433/1 КО Оровник со површина од 
180м2, евидентирана во Имотен лист бр.346, согласно 
Решение за експропријација бр.26-496/2014-2 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

143. Дел од КП.бр.435/1 КО Оровник со површи-
на од 32м2, евидентирана во Имотен лист бр.989, сог-
ласно Решение за експропријација бр.26-493/2014-2 од 
24.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

144. КП.бр.1047/7 КО Оровник со површина од 
160м2, евидентирана во Имотен лист бр.607, согласно 
Решение за експропријација бр.26-428/2014-2 од 
21.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

145. КП.бр.339/2 КО Требеништа со површина од 
236м2, евидентирана во Имотен лист бр.546, согласно 
Решение за експропријација бр.26-578/2014-2 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

146. КП.бр.338/2 КО Требеништа со површина од 
238м2, евидентирана во Имотен лист бр.316, согласно 
Решение за експропријација бр.26-583/2014-2 од 
18.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

147. КП.бр.529/1 КО Оровник со површина од 
319м2 и дел од КП.бр.528/1 КО Оровник со површина 
од 101м2, евидентирани во Имотен лист бр.206, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-505/2014-2 од 
24.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

148. КП.бр.267/1 КО Ново Село со површина од 
3.296м2, евидентирана во Имотен лист бр.328, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-636/2014-2 од 
24.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

149. КП.бр.299/2 КО Ново Село со површина од 
309м2, евидентирана во Имотен лист бр.322, согласно 
Решение за експропријација бр.26-645/2014-2 од 
24.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

150. КП.бр.459/1 КО Требеништа со површина од 
125м2, евидентирана во Имотен лист бр.623, согласно 
Решение за експропријација бр.26-620/2014-2 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 
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151. Дел од КП.бр.379/2 КО Оровник со површи-
на од 232м2 и КП.бр.379/10 КО Оровник со површина 
од 483м2, евидентирани во Имотен лист бр.98, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-345/2014-2 од 
4.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

152. КП.бр.457/1 КО Требеништа со површина од 
86м2, евидентирана во Имотен лист бр.225, согласно 
Решение за експропријација бр.26-619/2014-2 од 
7.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

153. Дел од КП.бр.463/2 КО Требеништа со повр-
шина од 567м2, евидентирана во Имотен лист бр.575, 
согласно Решение за експропријација бр.26-623/2014-2 
од 7.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

154. Дел од КП.бр.407/1 КО Требеништа со повр-
шина од 192м2, евидентирана во Имотен лист бр.225, 
согласно Решение за експропријација бр.26-627/2014-2 
од 7.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

155. КП.бр.912/1 КО Оровник со површина од 
123м2, евидентирана во Имотен лист бр.668, согласно 
Решение за експропријација бр.26-916/2014-2 од 
7.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

156. КП.бр.513/1 КО Арбиново со површина од 
329м2, евидентирана во Имотен лист бр.353, согласно 
Решение за експропријација бр.26-176/2014-2 од 
14.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

157. КП.бр.511/2 КО Арбиново со површина од 
386м2, евидентирана во Имотен лист бр.155, согласно 
Решение за експропријација бр.26-178/2014-2 од 
14.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

158. КП.бр.511/1 КО Арбиново со површина од 
357м2, евидентирана во Имотен лист бр.222, согласно 
Решение за експропријација бр.26-179/2014-2 од 
14.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

159. КП.бр.404/1 КО Арбиново со површина од 
49м2, евидентирана во Имотен лист бр.222, согласно 
Решение за експропријација бр.26-184/2014-2 од 
14.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

160. КП.бр.402/1 КО Арбиново со површина од 
82м2, евидентирана во Имотен лист бр.155, согласно 
Решение за експропријација бр.26-185/2014-2 од 
14.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

161. КП.бр.505 КО Арбиново со површина од 
549м2, евидентирана во Имотен лист бр.48, согласно 
Решение за експропријација бр.26-187/2014-2 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

162. Дел од КП.бр.395/1  КО Арбиново со повр-
шина од 404м2, дел од КП.бр.396/1 КО Арбиново со 
површина од 524м2, дел од КП.бр.397/1 КО Арбиново 
со површина од 569м2 , дел од КП.бр.398/2 КО Арби-
ново со површина од 994м2 и дел од КП.бр.404/2 КО 

Арбиново со површина од 127м2, евидентирани во 
Имотен лист бр 222, согласно Решение за експроприја-
ција бр.26-188/2014 од 14.03.2014 година на Мини-
стерство за финансии, Управа за имотно правни работи 
- Одделение за управна постапка во Охрид; 

163. КП.бр.388/1 КО Арбиново со површина од 
100м2, евидентирана во Имотен лист бр.354, согласно 
Решение за експропријација бр.26-189/2014-2 од 
14.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

164. КП.бр.390/1 КО Арбиново со површина од 
601м2, евидентирана во Имотен лист бр.353, согласно 
Решение за експропријација бр.26-190/2014-2 од 
14.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

165. КП.бр.188/1 КО Арбиново со површина од 
266м2, евидентирана во Имотен лист бр.362, согласно 
Решение за експропријација бр.26-215/2014-2 од 
14.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

166. КП.бр.1582/1 КО Арбиново со површина од 
1.020м2, евидентирана во Имотен лист бр.345, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-94/2014-2 од 
14.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

167. КП.бр.1591/1 КО Арбиново со површина од 
4.506м2, евидентирана во Имотен лист бр.335, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-98/2014-2 од 
14.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

168. КП.бр.1593/1 КО Арбиново со површина од 
3.168м2, евидентирана во Имотен лист бр.172, соглас-
но Решение за експропријација бр.26-99/2014-2 од 
14.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

169. КП.бр.1598/1 КО Арбиново со површина од 
290м2, евидентирана во Имотен лист бр.44, согласно 
Решение за експропријација бр.26-100/2014-2 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

170. КП.бр.1599 КО Арбиново со површина од 
460м2, евидентирана во Имотен лист бр.219, согласно 
Решение за експропријација бр.26-102/2014-2 од 
14.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

171. КП.бр.426/1 КО Оровник, со површина од 
96м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1171, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-954/2014 од 
19.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

172. КП.бр.420/1 КО Оровник, со површина од 
88м2, евидентирана во Имотен лист бр. 346 и дел од 
КП.бр.419/5 КО Оровник, со површина од 5м2, евиден-
тирана во Имотен лист бр. 346, согласно Решение за 
експропријација УП.бр.26-955/2014 од 19.03.2014 годи-
на на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во 
Охрид; 

173. КП.бр.838/4 КО Оровник, со површина од 
450м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1294, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-518/2014 од 
19.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 



 Стр. 40 - Бр. 73                                                                                              8 мај 2014 
 

174. КП.бр.838/2 КО Оровник, со површина од 
100м2, евидентирана во Имотен лист бр. 821, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-519/2014 од 
19.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

175. Дел од КП.бр.248/1 КО Климештани, со по-
вршина од 289м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
206, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
721/2014-2 од 24.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

176. Дел од КП.бр.250 КО Климештани, со повр-
шина од 2345м2, евидентирана во Имотен лист бр. 12, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
722/2014-2 од 24.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

177. КП.бр.490/1 КО Ботун, со површина од 
781м2, евидентирана во Имотен лист бр. 76 и 164, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-754/2014 
од 19.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

178. Дел од КП.бр.242/1 КО Климештани, со по-
вршина од 1304м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
206, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
724/2014-2 од 24.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

179. Дел од КП.бр.1292/1 КО Требеништа, со по-
вршина од 450м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
652, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1405/2014-2 од 31.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

180. КП.бр.623/1 КО Арбиново, со површина од 
303м2, евидентирана во Имотен лист бр. 43, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-173/2014 од 
20.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

181. КП.бр.1127/2 КО Оровник, со површина од 
705м2, евидентирана во Имотен лист бр. 796, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-951/2014 од 
19.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

182. КП.бр.964/1 КО Оровник, со површина од 
162м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1009, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-944/2014 од 
20.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

183. КП.бр.1038/5 КО Оровник, со површина од 
195м2, евидентирана во Имотен лист бр. 307, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-943/2014 од 
20.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

184. КП.бр.1038/4 КО Оровник, со површина од 
23м2, евидентирана во Имотен лист бр. 818, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-942/2014 од 
20.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

185. КП.бр.1039/4 КО Оровник, со површина од 
167м2, евидентирана во Имотен лист бр. 742, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-939/2014 од 
20.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

186. КП.бр.266/1 КО Ново Село, со површина од 
4031м2, евидентирана во Имотен лист бр. 448, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-122/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

187. КП.бр.494/5 КО Ново Село, со површина од 
16м2, евидентирана во Имотен лист бр. 344, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-120/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

188. КП.бр.1/2 КО Ново Село, со површина од 
659м2, евидентирана во Имотен лист бр. 452, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-126/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

189. КП.бр.266/2 КО Ново Село, со површина од 
550м2, евидентирана во Имотен лист бр. 447, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-121/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

190. КП.бр.260/1 КО Ново Село, со површина од 
1216м2, евидентирана во Имотен лист бр. 292, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-127/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

191. КП.бр.1056/1 КО Оровник, со површина од 
317м2, евидентирана во Имотен лист бр. 870, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-937/2014 од 
20.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

192. КП.бр.2167 КО Ботун, со површина од 
352м2, евидентирана во Имотен лист бр. 11054, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-796/2014 од 
20.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

193. КП.бр.2092 КО Ботун, со површина од 
178м2, евидентирана во Имотен лист бр. 215, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-800/2014 од 
20.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

194. КП.бр.2097 КО Ботун, со површина од 
2144м2, евидентирана во Имотен лист бр. 189, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-802/2014 од 
20.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

195. КП.бр.2098 КО Ботун, со површина од 
790м2, евидентирана во Имотен лист бр. 159, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-803/2014 од 
20.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

196. КП.бр.1109/1 КО Оровник, со површина од 
303м2, евидентирана во Имотен лист бр. 40, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-936/2014 од 
20.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

197. КП.бр.965/1 КО Оровник, со површина од 
155м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1037, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-945/2014 од 
19.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 
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198. КП.бр.413/1 КО Оровник, со површина од 
45м2, евидентирана во Имотен лист бр. 281, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-950/2014 од 
19.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

199. КП.бр.1127/3 КО Оровник, со површина од 
518м2, евидентирана во Имотен лист бр. 166, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-952/2014 од 
19.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

200. КП.бр.425/2 КО Оровник, со површина од 
209м2, евидентирана во Имотен лист бр. 311, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-953/2014 од 
19.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

201. Дел од КП.бр.975/1 КО Оровник, со површи-
на од 76м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1355, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-924/2014-2 
од 24.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

202. Дел од КП.бр.1501/1 КО Требеништа, со по-
вршина од 595/1963 идеален дел од површината од 
159м2, евидентирана во Имотен лист бр. 822, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1406/2014-2 од 
27.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

203. Дел од КП.бр.1454/1 КО Требеништа, со по-
вршина од 2741м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
367 и дел од КП.бр.1453/1 КО Требеништа, со површи-
на од 1713м2, евидентирана во Имотен лист бр. 367, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1412/2014-2 од 2.04.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

204. Дел од КП.бр.1293/1 КО Требеништа, со по-
вршина од 3м2, евидентирана во Имотен лист бр. 367, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1404/2014-2 од 31.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

205. Дел од КП.бр.1452/1 КО Требеништа, со по-
вршина од 228м2, евидентирана во Имотен лист бр. 17 
и дел од КП.бр.1452/2 КО Требеништа, со површина од 
320м2, евидентирана во Имотен лист бр. 17, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1413/2014-2 од 
01.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

206. Дел од КП.бр.1844/2 КО Ботун, со површина 
од 552м2, евидентирана во Имотен лист бр. 223, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1402/2014-
2 од 31.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

207. Дел од КП.бр.1049/1 КО Оровник, со повр-
шина од 201м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1015, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
725/2014-2 од 26.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

208. Дел од КП.бр.1225 КО Ботун, со површина 
од 3068м2, евидентирана во Имотен лист бр. 160, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-828/2014-2 
од 27.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

209. Дел од КП.бр.62/1 КО Климештани, со повр-
шина од 170м2, евидентирана во Имотен лист бр. 194, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
738/2014-2 од 27.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

210. Дел од КП.бр.706/2 КО Оровник, со површи-
на од 370м2, евидентирана во Имотен лист бр. 3, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-921/2014-2 
од 26.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

211. КП.бр.1322 КО Ботун, со површина од 
338м2, евидентирана во Имотен лист бр. 11, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-838/2014-2 од 
21.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

212. Дел од КП.бр.1848 КО Ботун, со површина 
од 762м2, евидентирана во Имотен лист бр. 47, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-845/2014-2 од 
18.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

213. Дел од КП.бр.1849 КО Ботун, со површина 
од 613м2, евидентирана во Имотен лист бр. 47, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-844/2014-2 од 
18.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

214. Дел од КП.бр.1201 КО Ботун, со површина 
од 2544м2, евидентирана во Имотен лист бр. 11027, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
824/2014-2 од 24.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

215. Дел од КП.бр.1223 КО Ботун, со површина 
од 4035м2, евидентирана во Имотен лист бр. 6, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-826/2014-2 од 
21.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

216. Дел од КП.бр.355/2 КО Ново Село, со повр-
шина од 236м2, евидентирана во Имотен лист бр. 29, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
921/2014-2 од 26.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

217. Дел од КП.бр.516 КО Требеништа, со повр-
шина од 1333м2, евидентирана во Имотен лист бр. 123, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1285/2014-2 од 26.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

218. Дел од КП.бр.1280/2 КО Требеништа, со по-
вршина од 48м2, евидентирана во Имотен лист бр. 318, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1402/2014-2 од 31.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

219. КП.бр.134/12 КО Оровник, со површина од 
841м2, евидентирана во Имотен лист бр. 684, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-396/2014 од 
01.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

220. Дел од КП.бр.4280/2 КО Мешеишта, со по-
вршина од 111м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
149, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1104/2014 од 28.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 
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221. Дел од КП.бр.1274 КО Ботун, со површина 
од 379м2, евидентирана во Имотен лист бр. 70, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-805/2014-2 од 
24.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

222. Дел од КП.бр.1144/1 КО Оровник, со повр-
шина од 949м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1061, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
933/2014-2 од 24.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

223. Дел од КП.бр.1246 КО Ботун, со површина 
од 196м2, евидентирана во Имотен лист бр. 64, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-814/2014-2 од 
24.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

224. Дел од КП.бр.1781/2 КО Ботун, со површина 
од 88м2, евидентирана во Имотен лист бр. 224, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-812/2014-2 од 
24.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

225. Дел од КП.бр.1316 КО Ботун, со површина 
од 135м2, евидентирана во Имотен лист бр. 302, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-809/2014-2 
од 24.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

226. Дел од КП.бр.1205/1 КО Ботун, со површина 
од 282м2, евидентирана во Имотен лист бр. 6, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-823/2014-2 од 
24.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

227. Дел од КП.бр.1198 КО Ботун, со површина 
од 961м2, евидентирана во Имотен лист бр. 6, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-817/2014-2 од 
24.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

228. Дел од КП.бр.4230/1 КО Мешеишта, со по-
вршина од 177м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
509, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1118/2014-2 од 27.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

229. Дел од КП.бр.4205/1 КО Мешеишта, со по-
вршина од 342м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
947, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1133/2014-2 од 02.04.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

230. КП.бр.4231 КО Мешеишта, со површина од 
100м2, евидентирана во Имотен лист бр. 973, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-1120/2014-2 од 
27.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

231. КП.бр.739/1 КО Горенци, со површина од 
459м2, евидентирана во Имотен лист бр. 328, 
КП.бр.739/5 КО Горенци, со површина од 21м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр. 328 и КП.бр.739/6 КО 
Горенци, со површина од 166м2, евидентирана во Имо-
тен лист бр. 328, согласно Решение за експропријација 
УП.бр.26-526/2014 од 19.03.2014 година на Министерс-
тво за финансии, Управа за имотно правни работи - 
Одделение за управна постапка во Охрид; 

232. КП.бр.896/1 КО Оровник, со површина од 
681м2, евидентирана во Имотен лист бр. 950, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-520/2014 од 

19.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

233. КП.бр.876/2 КО Оровник, со површина од 
162м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1008, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-509/2014 од 
19.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

234. КП.бр.491/1 КО Требеништа, со површина 
од 49м2, евидентирана во Имотен лист бр. 80, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-666/2014 од 
19.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

235. КП.бр.1271 КО Ботун, со површина од 
202м2, евидентирана во Имотен лист бр. 47, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-804/2014 од 
19.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

236. КП.бр.2087 КО Ботун, со површина од 
1947м2, евидентирана во Имотен лист бр. 21, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-795/2014 од 
20.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

237. КП.бр.475/1 КО Горенци, со површина од 
547м2, евидентирана во Имотен лист бр. 401, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-270/2014 од 
20.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

238. КП.бр.2203/6 КО Ботун, со површина од 
3251м2, евидентирана во Имотен лист бр. 159, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-789/2014 од 
19.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

239. КП.бр.2077 КО Ботун, со површина од 
367м2, евидентирана во Имотен лист бр. 247, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-801/2014 од 
19.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

240. КП.бр.2175/2 КО Ботун, со површина од 
250м2, евидентирана во Имотен лист бр. 400, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-791/2014 од 
19.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

241. КП.бр.71/4 КО Горенци, со површина од 
1308м2, евидентирана во Имотен лист бр. 442, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-275/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

242. КП.бр.728/1 КО Горенци, со површина од 
72м2, евидентирана во Имотен лист бр. 412, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-335/2014 од 
18.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

243. КП.бр.723/3 КО Горенци, со површина од 
18м2, евидентирана во Имотен лист бр. 231, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-325/2014 од 
18.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

244. КП.бр.742/1 КО Горенци, со површина од 
381м2, евидентирана во Имотен лист бр. 317, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-336/2014 од 
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17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

245. КП.бр.828/1 КО Горенци, со површина од 
324м2, евидентирана во Имотен лист бр. 316, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-337/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

246. КП.бр.76/9 КО Горенци, со површина од 
324м2, евидентирана во Имотен лист бр. 271, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-278/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

247. КП.бр.713/1 КО Горенци, со површина од 
208м2, евидентирана во Имотен лист бр. 321, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-324/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

248. КП.бр.739/2 КО Горенци, со површина од 
167м2, евидентирана во Имотен лист бр. 400, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-327/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

249. КП.бр.76/7 КО Горенци, со површина од 
36м2, евидентирана во Имотен лист бр. 271, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-329/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

250. КП.бр.514/1 КО Горенци, со површина од 
165м2, евидентирана во Имотен лист бр. 200, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-333/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

251. КП.бр.312/1 КО Арбиново, со површина од 
1073м2, евидентирана во Имотен лист бр. 34, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.221/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

252. КП.бр.643/1 КО Арбиново, со површина од 
1253м2, евидентирана во Имотен лист бр. 446, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.222/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

253. КП.бр.1581/1 КО Арбиново, со површина од 
158м2, евидентирана во Имотен лист бр. 445, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-225/2014 од 
18.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

254. КП.бр.413/1 КО Арбиново, со површина од 
154м2, евидентирана во Имотен лист бр. 13, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.226/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

255. КП.бр.412/1 КО Арбиново, со површина од 
807м2, евидентирана во Имотен лист бр. 49, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.227/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

256. КП.бр.408/1 КО Арбиново, со површина од 
618м2, евидентирана во Имотен лист бр. 296, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.230/2014 од 

17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

257. КП.бр.406/1 КО Арбиново, со површина од 
374м2, евидентирана во Имотен лист бр. 10, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.232/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

258. КП.бр.260/1 КО Арбиново, со површина од 
455м2, евидентирана во Имотен лист бр. 324, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.233/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

259. КП.бр.256/2 КО Арбиново, со површина од 
431м2, евидентирана во Имотен лист бр. 315, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-239/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

260. КП.бр.418/1 КО Арбиново, со површина од 
465м2, евидентирана во Имотен лист бр. 43, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.233/2014 од 
17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

261. Дел од КП.бр.595/3 КО Мешеишта, со повр-
шина од 138м2, евидентирана во Имотен лист бр. 467, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1326/2014-2 од 31.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

262. Дел од КП.бр.745/1 КО Мешеишта, со повр-
шина од 502м2, евидентирана во Имотен лист бр. 953, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1329/2014-2 од 31.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

263. Дел од КП.бр.497/1 КО Мешеишта, со повр-
шина од 272м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1616, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1315/2014-2 од 31.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

264. Дел од КП.бр.500/6 КО Мешеишта, со повр-
шина од 201м2, евидентирана во Имотен лист бр. 509, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1311/2014-2 од 30.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

265. Дел од КП.бр.496/1 КО Мешеишта, со повр-
шина од 490м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1620, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1316/2014-2 од 31.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

266. Дел од КП.бр.740/1 КО Мешеишта, со повр-
шина од 1028м2, евидентирана во Имотен лист бр. 93, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1323/2014-2 од 27.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

267. Дел од КП.бр.1101/4 КО Мешеишта, со по-
вршина од 1036м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
419, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1321/2014-2 од 27.03.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

268. КП.бр.171/2 КО Издеглавје, со површина од 
715м2, евидентирана во Имотен лист бр. 40, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.119/2014-2 од 
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17.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

269. КП.бр.176/1 КО Издеглавје, со површина од 
944м2, евидентирана во Имотен лист бр. 48, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-117/2014-2 од 
18.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

270. КП.бр.208/1 КО Издеглавје, со површина од 
48м2, евидентирана во Имотен лист бр. 35, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-107/2014-2 од 
18.03.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

271. Дел од КП.бр.1038/2 КО Оровник, со повр-
шина од 183м2, евидентирана во Имотен лист бр. 639, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
941/2014 од 9.04.2014 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

272. Дел од КП.бр.1538 КО Ботун, со површина 
од 1236м2, евидентирана во Имотен лист бр. 355, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-762/2014 
од 09.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

273. Дел од КП.бр.4232 КО Мешеишта, со повр-
шина од 224м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1117, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1117/2014 од 9.04.2014 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

274. Дел од КП.бр.572/1 КО Мешеишта, со повр-
шина од 118м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1068, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1296/2014 од 9.04.2014 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

275. Дел од КП.бр.597/1 КО Мешеишта, со повр-
шина од 265м2, евидентирана во Имотен лист бр. 126, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1306/2014 од 9.04.2014 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

276. Дел од КП.бр.571/3 КО Мешеишта, со повр-
шина од 95м2, евидентирана во Имотен лист бр. 153, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1299/2014 од 9.04.2014 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

277. Дел од КП.бр.3236 КО Врбјани, со површи-
на од 564м2, евидентирана во Имотен лист бр. 341, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-53/2014 од 
8.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

278. Дел од КП.бр.1038/3 КО Оровник, со повр-
шина од 178м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1194, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
940/2014 од 8.04.2014 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

279. Дел од КП.бр.419/1 КО Арбиново, со повр-
шина од 934м2, евидентирана во Имотен лист бр. 455, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
251/2014 од 8.04.2014 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

280. Дел од КП.бр.3247 КО Врбјани, со површи-
на од 369м2, евидентирана во Имотен лист бр. 14, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-43/2014 од 

8.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

281. Дел од КП.бр.1226/2 КО Ботун, со површина 
од 1999м2, евидентирана во Имотен лист бр. 183, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-830/2014-2 
од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

282. Дел од КП.бр.1451/4 КО Требеништа, со по-
вршина од 293м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
716, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1415/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

283. Дел од КП.бр.1257/2 КО Издеглавје, со по-
вршина од 948м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
101, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1502/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

284. Дел од КП.бр.1261/5 КО Издеглавје, со по-
вршина од 38м2, евидентирана во Имотен лист бр. 101, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1503/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

285. Дел од КП.бр.1256/1 КО Издеглавје, со по-
вршина од 497м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
101, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1504/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

286. Дел од КП.бр.1255/1 КО Издеглавје, со по-
вршина од 768м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
101, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1505/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

287. Дел од КП.бр.1255/4 КО Издеглавје, со по-
вршина од 81м2, евидентирана во Имотен лист бр. 101, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1506/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

288. Дел од КП.бр.1255/5 КО Издеглавје, со по-
вршина од 65м2, евидентирана во Имотен лист бр. 101, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1507/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

289. Дел од КП.бр.1273/2 КО Издеглавје, со по-
вршина од 2491м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
101, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1508/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

290. Дел од КП.бр.1258/2 КО Издеглавје, со по-
вршина од 19м2, евидентирана во Имотен лист бр. 101, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
1509/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за 
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделе-
ние за управна постапка во Охрид; 

291. Дел од КП.бр.3976 КО Врбјани, со површи-
на од 882м2, евидентирана во Имотен лист бр. 272, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-33/2014-2 
од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

292. Дел од КП.бр.874/2 КО Оровник, со површи-
на од 64м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1137, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-507/2014-2 
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од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

293. Дел од КП.бр.850/1 КО Горенци, со површи-
на од 3052м2, евидентирана во Имотен лист бр. 558, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
525/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

294. Дел од КП.бр.539/1 КО Горенци, со површи-
на од 99м2, евидентирана во Имотен лист бр. 85, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-528/2014-2 
од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

295. Дел од КП.бр.78 КО Издеглавје, со површи-
на од 83м2, евидентирана во Имотен лист бр. 270, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-529/2014-2 
од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

296. Дел од КП.бр.186/2 КО Издеглавје, со повр-
шина од 568м2, евидентирана во Имотен лист бр. 100, 
дел од КП.бр.186/3 КО Издеглавје, со површина од 
214м2, евидентирана во Имотен лист бр. 100, дел од 
КП.бр.186/1 КО Издеглавје, со површина од 3736м2, 
евидентирана во Имотен лист бр. 100 и дел од 
КП.бр.9/1 КО Издеглавје, со површина од 713м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр. 100, согласно Решение 
за експропријација УП.бр.26-530/2014 од 8.04.2014 го-
дина на Министерство за финансии, Управа за имотно 
правни работи - Одделение за управна постапка во 
Охрид; 

297. Дел од КП.бр.618 КО Ботун, со површина од 
1195м2, евидентирана во Имотен лист бр. 47, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-752/2014-2 од 
8.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

298. Дел од КП.бр.783/1 КО Климештани, со по-
вршина од 3257м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
34 и дел од КП.бр.783/2 КО Климештани, со површина 
од 334м2, евидентирана во Имотен лист бр. 34, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-810/2014-2 од 
8.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

299. Дел од КП.бр.1/1 КО Климештани, со повр-
шина од 1967м2, евидентирана во Имотен лист бр. 137, 
дел од КП.бр.1/1 КО Климештани, со површина од 
7965м2, евидентирана во Имотен лист бр. 137, дел од 
КП.бр.1/1 КО Климештани, со површина од 4738м2, 
евидентирана во Имотен лист бр. 137, дел од КП.бр.1/2 
КО Климештани, со површина од 3766м2, евидентира-
на во Имотен лист бр. 137, Дел од КП.бр.1/13 КО Кли-
мештани, со површина од 7070м2, евидентирана во 
Имотен лист бр. 137 и дел од КП.бр.1/4 КО Климешта-
ни, со површина од 18000м2, евидентирана во Имотен 
лист бр. 137, согласно Решение за експропријација 
УП.бр.26-811/2014-2 од 8.04.2014 година на Мини-
стерство за финансии, Управа за имотно правни работи 
- Одделение за управна постапка во Охрид; 

300. Дел од КП.бр.739/1 КО Горенци, со површи-
на од 459м2, евидентирана во Имотен лист бр. 328, дел 
од КП.бр.739/5 КО Горенци, со површина од 21м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр. 328 и дел од КП.бр.739/6 
КО Горенци, со површина од 166м2, евидентирана во 
Имотен лист бр. 328, согласно Решение за експроприја-
ција УП.бр.26-1076/2014 од 8.04.2014 година на Мини-
стерство за финансии, Управа за имотно правни работи 
- Одделение за управна постапка во Охрид; 

301. Дел од КП.бр.538/1 КО Горенци, со површина 
од 198м2, евидентирана во Имотен лист бр. 35, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-311/2014-2 од 
7.04.2014 година на Министерство за финансии, Упра-
ва за имотно правни работи - Одделение за управна по-
стапка во Охрид; 

302. Дел од КП.бр.273/4 КО Требеништа, со повр-
шина од 234м2, евидентирана во Имотен лист бр. 97, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
562/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

303. Дел од КП.бр.465/1 КО Требеништа, со повр-
шина од 174м2, евидентирана во Имотен лист бр. 275, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
625/2014-2 од 7.04.2014 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

304. Дел од КП.бр.237/1 КО Климештани, со повр-
шина од 621м2, евидентирана во Имотен лист бр. 267, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
728/2014-2 од 7.04.2014 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

305. Дел од КП.бр.69/2 КО Климештани, со повр-
шина од 1890м2, евидентирана во Имотен лист бр. 111, 
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
737/2014-2 од 7.04.2014 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

306. Дел од КП.бр.3317 КО Врбјани, со површина од 
67м2, евидентирана во Имотен лист бр. 194, дел од 
КП.бр.3071/2 КО Врбјани, со површина од 64м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр. 194 и дел од КП.бр.3316 
КО Врбјани, со површина од 122м2, евидентирана во 
Имотен лист бр. 194, согласно Решение за експроприја-
ција УП.бр.26-1041/2014-2 од 7.04.2014 година на Мини-
стерство за финансии, Управа за имотно правни работи - 
Одделение за управна постапка во Охрид; 

307. Дел од КП.бр.3342 КО Врбјани, со површина 
од 105м2, евидентирана во Имотен лист бр. 42, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1069/2014-2 
од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

308. Дел од КП.бр.595/2 КО Мешеишта, со површи-
на од 249м2, евидентирана во Имотен лист бр. 466, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1309/2014-
2 од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

309. Дел од КП.бр.566/1 КО Мешеишта, со површи-
на од 16м2, евидентирана во Имотен лист бр. 1673, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-1302/2014-
2 од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

310. Дел од КП.бр.3341 КО Врбјани, со површина 
од 60м2, евидентирана во Имотен лист бр. 600, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-1068/2014-2 
од 8.04.2014 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид-за изградба на Автопатот „Киче-
во-Охрид“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3375/1 Претседател на Владата 

30 април 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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2253. 
Врз основа на член 8 став (3 ) од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.55/2013 и 41/2014 ), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30.4.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат работите за изработка на геодетски елаборати за 
извршен премер на објектот „Стар театар, Скопје”, кој 
се наоѓа на КП бр. 9543/4, 13792/9, 9532/19, 9532/13, 
9538/15, 13792/11, 13792/4, 13792/2, 13792/10, 9538/16, 
13792/7, 9543/13, 9543/18, 13792/18, 9543/19, 13792/19, 
9543/17, 9543/15 КО Центар 1, евидентирани во Имо-
тен лист бр. 52233, 49531, 49615, 52581, 100405,  
100406 и 103012.   

                                                               
Член 2 

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

 
Бр. 42-3379/1 Претседател на Владата 

30 април 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

2254. 
Врз основа на член 110 став 5 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 
99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 
24/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7.5.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ КВОТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВА ГОДИНА – ПРВ ЦИК-
ЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРА-
ЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. 
КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕ-
ТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА, 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, 
ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО И 
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД  

ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА 
 
1. За обезбедување правична и соодветна застапе-

ност на студенти припадници на заедниците кои не се 
мнозинство во Република Македонија, високообразов-
ните установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тето-
во, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзи-
тетот за информатички науки и технологии „Св. Апо-
стол Павле“ – Охрид во учебната 2014/2015 година, до-
полнително ќе запишат студенти припадници на овие 
заедници, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот 
број на студенти кои се запишуваат во прва година – 
прв циклус на студии на ниво на факултет. При тоа, во 
рамките на овој процент, соодветно да бидат застапени 
припадниците на сите заедници до процентот со кој со-
одветната заедница е застапена во вкупното население 
на Република Македонија. 

2. На високообразовните установи во состав на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Уни-
верзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универ-
зитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за ин-
форматички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ 
– Охрид каде постојат студиски програми кои се заста-
пени и на Државниот универзитет во Тетово, припад-
ниците на албанската заедница ќе се запишуваат само 
во редовните квоти. 

Процентот на студентите припадници на овие заед-
ници заедно во државната и во дополнителната квота, 
треба да биде до процентот на застапеноста на соодвет-
ната заедница во вкупното население на Република Ма-
кедонија. 

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

 
Бр. 42-3451/1 Заменик на претседателот 

7 мај 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

2255. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013 и 41/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7.5.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат работите за изработка на геодетски елаборат за 
извршен премер на дел од објект-зграда, кој се наоѓа на 
КП.бр.2943, КО Струмица. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3464/1 Заменик на претседателот 

7 мај 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2256. 
Врз основа на член 20 став (3) од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.5.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за правда-Управа за водење матични книги 
му престанува користењето на дел од недвижна ствар – 
објект кој се наоѓа на ул. „С.Марковиќ“, запишан во 
Имотен лист бр.14774 за КО Струмица, сопственост на 
Република Македонија и тоа: 
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- КП бр.2943 број на зграда 1, намена на зграда и 
други објекти -згради на СВР, влез 1 кат ПР, внатреш-
на површина 180 м2. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Министерството 
за финансии. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
правда-Управа за водење матични книги и  Министерс-
твото за финансии, во рок од 30 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3464/2 Заменик на претседателот 

7 мај 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2257. 
Врз основа на член 20 став (3) од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.5.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за внатрешни работи му престанува кори-
стењето на  недвижни ствари – објект и земјиште кои 
се наоѓаат на ул. “С.Марковиќ“, запишани во Имотен 
лист бр.14774 за КО Струмица, сопственост на Репуб-
лика Македонија и тоа: 

- КП бр.2943 број на зграда 1, намена на зграда и 
други објекти-згради на СВР, влез 1 кат 1, внатрешна 
површина 404 м2, 

- КП бр.2943 број на зграда 1, намена на зграда и 
други објекти-помошни простории, влез 1, кат ПО, 
внатрешна површина 119 м2, 

- КП бр.2943 број на зграда 1, намена на зграда и 
други објекти -згради на СВР, влез 1 кат ПР, внатреш-
на површина 195 м2. 

- КП бр.2943, двор во површина од 958м2, 
- КП бр.2943, земјиште под зграда 1 во површина 

од 882м2 и 
- КП бр.2943, земјиште под помошна зграда 2 во 

површина од 131м2. 
 

Член 2 
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Министерс-
твото за финансии. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
внатрешни работи и Министерството за финансии, во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

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

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

 
Бр. 42-3464/3 Заменик на претседателот 

7 мај 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2258. 
Врз основа на член 213-г од Законот за работните 

односи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10, 52/10,  
124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13 и 
187/13), Комисијата за утврдување на репрезентатив-
ност, на седница одржана на 17.01.2014 година  дава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 
СИНДИКАТ  НА  НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО  

ОДДЕЛ 
 
1.Се утврдува репрезентативност на „Синдикат на 

хемија, неметали и метали на Македонија“   на ниво на 
гранка односно оддел на ниво на гранка, односно одде-
ли – „Производство на хемикалии и хемиски произво-
ди“ и „производство на други неметални минерални 
производи.“ 

2.Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3.Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 
„Синдикат на хемија,неметали и метали на Македо-

нија“, со седиште на ул. 12 Ударна Бригада бр.2-а, на 
ден 17.7.2013 година под бр. 08-5057/1 до Комисијата 
за утврдување на репрезентативност (во понатамошни-
от текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на 
репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, од-
носно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 17.1.2014 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, 
односно оддели во областа на -“Производство на хеми-
калии и хемиски производи” и “производство на други 
неметални минерални производи.” бр. 08-5057/2 од 
17.1.2014 година. 

Имено бројот на вработените во одделот - “Произ-
водство на хемикалии и хемиски производи” и “Произ-
водство на други неметални минерални производи”, 
согласно податоците од Државниот завод за статистика 
на Р.М. Статистички преглед бр.2.1.13.18 од 17.06.2013 
"Т-07: Вработени според економскиот статус, сектори-
те и одделите на дејност, I тримесечје 2013 година” во 
одделот - “Производство на хемикалии и хемиски про-
изводи”  согласно податоците бројот на вработени из-
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несува 1066 вработени и “Производство на други неме-
тални минерални производи”изнесува 3437 вработеи 
вкупно во двата оддела имаат 4503 вработени. Соглас-
но приложените списоците на на “Синдикат на хеми-
ја,неметали и метали на Македонија”, бројот на члено-
ви во двата оддела кои плаќаат членарина изнесува 
2111 вработени - односно 46,9% на ниво на дватта од-
дела. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр. бр.08-5057/3 од 17.01.2014 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

 
                                              Министер, 

                                             Диме Спасов, с.р. 
           

__________ 

2259. 
Врз основа на член 213-г од Законот за работните 

односи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10, 52/10,  
124/10, 47/11, 11/12, 39/12 , 13/13, 25/13, 170/13 и 
187/13), Комисијата за утврдување на репрезентатив-
ност, на седница одржана на 17.01.2014 година  дава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ 
НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА  ОДНОСНО  

ОДДЕЛ ВО ЈАВЕН СЕКТОР 
 
1. Се утврдува репрезентативност на „Самостоен 

синдикат на образование ,наука и култура на Републи-
ка Македонија“ на ниво на гранка односно оддел во ја-
вен сектор во областа на „Образование”. 

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 
временски период од три години, од денот на донесува-
њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Самостоен синдикат на образование, наука и култу-

ра на Република Македонија” на ниво на гранка однос-
но оддел, со седиште на Бул.Кочо Рацин 72 до Комиси-
јата за утврдување на репрезентативност (во поната-
мошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдува-
ње на репрезентативност на синдикат на ниво на гран-
ка, односно оддел. 

Кон барањето приложени се и докази за исполнува-
ње на условите за репрезентативност, согласно член 
213-в од Законот за работните односи. 

Комисијата на седница одржана на ден 17.1.2014 
година, по разгледување на барањето и приложената 
документација, утврди дека подносителот ги исполну-
ва условите за утврдување на репрезентативност сог-
ласно член 212 став 4 од Законот и даде Предлог за 
утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, 
односно оддел во областа на “Образование “ во јавен 
сектор бр.08-5656/2 од 17.1.2014 година. 

Имено, бројот на вработените во одделот  “Образо-
вание “, согласно податоците од Државниот завод за 
статистика на Република Македонија Статистички 
преглед бр.2.1.13.18 од 17.6.2013 "Т-07: Вработени 
според економскиот статус, секторите и одделите на 
дејност, I тримесечје 2013 година” во одделот - “Обра-
зование “ согласно податоците бројот на вработени из-

несува 42503 вработени. Согласно приложените списо-
ците на на “Самостоен синдикат на образование, наука 
и култура на Република Македонија” , бројот на члено-
ви кои плаќаат членарина изнесува 26.197 вработени - 
односно 61,63% на ниво на гранка односно оддел во  
областа“Образование “ во јавен сектор. 

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспо-
зитивот на ова решение. 

Решено во Министерството за труд и социјална по-
литика под бр. бр.08-5056/3 од 17.1.2014 година. 

Правна поука: Против ова решение може да се под-
несе жалба до Владата на Република Македонија, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение. 

 
                                       Министер, 

                                       Диме Спасов, с.р. 
            

__________ 

2260. 
Врз основа на член 156 став 2 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09. 
36/11, 51/11, 166/12, 79/13, 164/13) министерот за труд 
и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ОД РЕГИСТА-
РОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА  

НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
 
1. Здружение за еманципација, социјализација, ре-

социјализација, здравствена и психосоцијална помош и 
човекови права на граѓаните „Продолжен живот“ Стру-
мица се брише од Регистарот на здруженија на граѓани 
од областа на социјалната заштита, што се води при 
Министерството за труд и социјална политика. 

2. Решението за бришење ќе се објави во „Службен 
весник на Република Македонија“, по неговата конеч-
ност. 

3. Бришењето на Здружение за еманципација, соци-
јализација, ресоцијализација, здравствена и психосоци-
јална помош и човекови права на граѓаните „Продол-
жен живот“ Струмица со седиште на ул. Ленинова 
бр.14-1/7 Струмица од Регистарот на здруженија на 
граѓани од областа на социјалната заштита  ќе се из-
врши во рок од пет дена од денот на објавувањето на 
Решението во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 10-10688/2 Министер, 

17 декември 2013 година Диме Спасов, с.р. 
Скопје  

__________ 

2261. 
Врз основа на член 156 став 2 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09. 
36/11, 51/11, 166/12, 79/13, 164/13) министерот за труд 
и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ОД РЕГИСТА-
РОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА  

НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
 
1. Здружението Иницијатива за социјална поддршка 

Велес се брише од Регистарот на здруженија на граѓа-
ни од областа на социјалната заштита, што се води при 
Министерството за труд и социјална политика. 

2. Решението за бришење ќе се објави во „Службен 
весник на Република Македонија“, по неговата конеч-
ност. 
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3. Бришењето на Здружението – Иницијатива за со-
цијална поддршка Велес со седиште на ул. Благој Ѓо-
рев бр.104б/8 Велес од Регистарот на здруженија на 
граѓани од областа на социјалната заштита  ќе се из-
врши во рок од пет дена од денот на објавувањето на 
Решението во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 10-10688/3 Министер, 

17 декември 2013 година Диме Спасов, с.р. 
Скопје  

__________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2262. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Ма-
кедонија и членовите 56 и 70 од Деловникот на Устав-
ниот суд на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата 
одржана на 16 април 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ОДБИВА барањето на Насер Селмани, од 

Скопје, Наташа Стојановска од Скопје, Фросина Фако-
ва од Прилеп, Снежана Лупевска од Скопје, Билјана 
Богдановска од Скопје и Тони Ангеловски од Скопје за 
заштита на слободите и правата од член 110 алинеја 3 
од Уставот што се однесуваат на слободата на јавното 
изразување поднесено преку Адвокатската канцеларија 
Филип Медарски од Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Здружението на новинари на Република Македо-
нија (ЗНМ) застапувано од Насер Селмани во својство 
на претседател на ЗНМ, Насер Селмани од Скопје, На-
таша Стојановска од Скопје, Фросина Факова од При-
леп, Снежана Лупевска од Скопје, Билјана Богдановска 
од Скопје и Тони Ангеловски од Скопје, преку Адво-
катската канцеларија на Филип Медарски од Скопје до 
Уставниот суд на Република Македонија поднесоа ба-
рање за заштита на слободите и правата кои се однесу-
ваат на слободата на јавното изразување.  

Според наводите во барањето, на 24 декември 2012 
година, поголема група новинари меѓу кои и подноси-
телите на барањето биле присутни во галеријата на 
собраниската сала на Собранието на Република Маке-
донија за да ја следат седницата на која требало да се 
усвои Буџетот на РМ за 2013 година. Донесувањето на 
Буџетот било од исклучителен интерес за јавноста од 
причина што постоел конфликт помеѓу пратениците од 
власта и опозицијата околу тоа дали била запазена по-
стапката за донесување на Буџетот. Во еден момент по-
голема група луѓе од собраниското обезбедување прис-
тапиле во галеријата и почнале да ја празнат галеријата 
од присутните новинари. Некои од новинарите реаги-
рале на таквиот начин на отстранување од галеријата, 
од причина што конфликтната ситуација во собранис-
ката сала во тие моменти ескалирала и јавноста имала 
интерес да биде непречено известувана за тие случу-
вања. Некои од новинарите, меѓу кои биле и подноси-
телите на барањето се спротивставиле на отстранува-
њето од галеријата, по што биле присилно исфрлени со 
употреба на физичка сила. На нивните прашања кој на-
редил нивно присилно отстранување и кој е основот и 
потребата за тоа, не добиле одговор. На тој начин тие 

биле спречени да ја вршат својата професионална 
должност да известуваат за тој настан, за кој постоел 
огромен легитимен интерес кај јавноста. 

По настанот, Здружението на новинарите на Маке-
донија реагирало до Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди при Министерството за 
внатрешни работи и барало да биде утврден идентите-
тот на лицата кои ги исфрлиле новинарите од салата 
како и идентитетот на лицата кои дале наредба за тоа 
со цел истите да бидат санкционирани. Во одговорот 
било наведено дека критичниот ден Претседателот на 
Собранието, заради закани по безбедноста бил евакуи-
ран од Собранието и врз основа на член 43 од Законот 
за Собранието, одобрил полициските службеници за-
должени за безбедноста во Собранието да воспостават 
ред и да создадат услови за отпочнување на пленарната 
седница. Во одговорот било наведено дека не била кон-
статирана прекумерна употреба на сила или пречекору-
вање на овластувањата, дека постапувањето на поли-
циските службеници било во согласност со законот и 
не бил откриен идентитетот на лицата кои ги исфрлиле 
новинарите. 

Здружението на новинарите писмено побарало и од 
Претседателот на Собранието да се расветли инциден-
тот и да се санкционираат одговорните. На ова обраќа-
ње до Здружението на новинарите било препратено со-
општението до јавноста на Претседателот на Собрани-
ето. Во соопштението било наведено дека испразнува-
њето на галеријата било наредено за да се спречи пого-
лем инцидент и дека Претседателот изразува жалење за 
настанот за новинарите. 

На 25 декември 2012 година, Премиерот Никола 
Груевски во изјава за медиумите изразил жалење за от-
странувањето на новинарите од галеријата на Собрани-
ето на Република Македонија, дека тоа не требало да се 
случи и дека била донесена проценка, која според него, 
не требало да се донесе. 

Здружението на новинарите во врска со настанот се 
обратило со претставка и до Народниот правобранител 
со барање тој да утврди дека во случајот е прекршено 
правото на слобода на изразување и правото на инфор-
мирање. Народниот правобранител го информирал 
ЗНМ дека нема надлежност да постапува по случајот. 

Во барањето се наведува дека со актот на насилно-
то исфрлање на новинарите од галеријата на собранис-
ката сала била сторена повреда на слободата на изразу-
вање гарантирана со член 16 од Уставот и член 10 од 
Европската конвенција за човекови права. Правото на 
примање и пренесување на информации, било интегра-
лен дел од слободата на изразување и со правото на 
јавно информирање го опфаќало правото на медиумите 
непречено да ја обавуваат својата дејност и да ја ин-
формираат јавноста. Во барањето се цитираат ставови-
те на Европскиот суд за човекови права во врска со 
членот 10 од Конвенцијата (случаи Sunday Times v. 
U.K, Lingens v. Austria, News Verlags GmbH & Co. KG 
v. Austria) за улогата на медиумите во демократското 
општество. Се наведува дека ограничувањата на слобо-
дата на изразување мора да бидат пропишани со закон, 
да се неопходни во едно демократско општество, да 
имаат за цел заштита на точно определени вредности. 

Во конкретниот случај интервенцијата на државата 
со исфрлањето на новинарите од собраниската сaла и 
спречувањето да го следат текот на седницата, не го 
исполнувал условoт на пропишаност со закон и неоп-
ходност во едно демократско општество. Членот 43 од 
Законот за Собранието на кој се повикувало Министер-
ството за внатрешни работи и Претседателот на Собра-
нието, не ја легитимирал интервенцијата на собранис-
кото обезбедување, бидејќи тој член (цитиран во бара-
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њето) не давал можност за интервенција на собранис-
кото обезбедување како во конкретниот случај, со на-
силно исфрлање на новинарите од собраниската сала и 
дека станувало збор за непрецизна норма која не го за-
доволува тестот на предвидливост или јасност кој го 
барал Судот во Стразбур за една норма да претставува 
закон и да дава основа за ограничување на слободата 
на изразување. 

Интервенцијата била спротивна и на низа одредби 
од Деловникот на Собранието (членови 2, 225, 227) ка-
ко и на членот 70 од Уставот на Република Македонија 
кој се однесувал на јавноста на седниците на Собрани-
ето. Отстранувањето на новинарите од собраниската 
сала претставувало во суштина исклучување на јавнос-
та од седницата на Собранието, а тоа според членот 70 
од Уставот е можно само со одлука со двотретинско 
мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници. 
Оттука, конкретната интервенција не можело да се тре-
тира дека била предвидена со закон само заради фактот 
што не била донесена одлука за отстранување на јав-
носта со двотретинско мнозинство, туку и заради фак-
тот што надвор од оваа, не постоела ниту една друга 
правна можност за отстранување на новинарите од соб-
раниската сала како во конкретниот случај. 

Интервенцијата на државата не го задоволува тес-
тот за неопходност и пропорционалност во едно демок-
ратско општество, кој бил воспоставен во судската 
практика на Судот во Стразбур. 

Седницата која новинарите биле оневозможени да 
ја следат, оневозможувањето да известуваат за наста-
ните кои се одвиваат во текот на седницата (кон-
фликтната ситуација која резултира со присилно ис-
фрлање на пратениците од опозицијата) како и текот на 
седницата на Собранието што следела потоа, била една 
од најважните седници на Собранието во текот на го-
дината за која бил евидентен јавниот интерес за следе-
ње и известување. Со насилното отстранување на нови-
нарите од собраниската сала било јасно дека станува 
збор за диспропорција помеѓу интервенцијата (меша-
њето) на државата и легитимната цел, која со таа ин-
тервенција требало да се оствари, поради што таквата 
интервенција не можела да се третира како „неопходна 
во едно демократско општество“ во смисла на ЕКЧП. 

Особено битно е тоа што новинарите не придонеле 
за конфликтната ситуација на ниту еден начин, бидејќи 
тие на ниту еден начин не го нарушиле редот во згра-
дата на Собранието, немале непосреден допир со Прет-
седателот на Собранието, ниту со пратениците, така 
што не е јасно зошто биле отстранети со цел да се вос-
постави редот, кога самите немале никаков удел во не-
говото евентуално нарушување. Апсурдно било објас-
нувањето дадено од Министерството за внатрешни ра-
боти дека одлуката за отстранување на новинарите би-
ла донесена поради нарушувањето на редот во салата 
од страна на пратеник, бидејќи во таков случај обезбе-
дувањето можело, доколку тоа било потребно, да го от-
страни тој пратеник, без никаква пречка од страна на 
присутните новинари. Не можело да се смета како ле-
гитимна причина за ваквата реакција на собраниското 
обезбедување ниту тоа што од надвор пристигнувале 
информации за можна ескалација на протестите, како и 
насилно пробивање на полициските кордони, што до-
полнително ја усложнувало безбедносната ситуација во 
Собранието. 

Во барањето се предлага врз основа на член 55 од 
Деловникот, Уставниот суд да одлучува на јавна рас-
права на која ќе бидат повикани подносителите на ба-
рањето и нивниот полномошник и по одржаната рас-
права Уставниот суд да утврди дека со дејствијата на 
присилно отстранување на подносителите од салата на 
Собранието на Република Македонија на 24 декември 
2012 година со што тие биле спречени да ги следат и да 

известуваат за настаните во салата, е повредена слобо-
дата на изразување гарантирана со член 16 од Уставот 
и со член 10 од Европската конвенција за човекови 
права.  

4. Судот на седницата врз основа на доказите што 
беа приложени кон барањето за заштита на слободите 
и правата и одговорот добиен од Собранието на Репуб-
лика Македонија, ја утврди следнава фактичка сос-
тојба: 

На 24 декември 2012 година во Собранието на Ре-
публика Македонија била закажана седница на која 
требало да се донесе Законот за усвојување на Буџетот 
на Република Македонија за 2013 година. 

За седницата постоел голем интерес од страна на 
јавноста и медиумите со оглед на значењето на Буџе-
тот и поради фактот што во деновите пред одржување-
то на седницата, поточно во текот на месец ноември и 
декември се воделе повеќедневни, интензивни, на мо-
менти и тензични расправи на пратениците од парла-
ментарното мнозинство и од опозицијата по предлог 
Буџетот во рамките на матичната комисија за финанси-
рање и Буџет при Собранието на Република Македо-
нија. 

На 24 декември 2012 година претставниците на 
средствата за јавно информирање, меѓу кои биле и под-
носителите на барањето биле влезени во зградата на 
Собранието, дел од нив се наоѓале во прес центарот, 
дел во ходниците на Собранието, а дел во галеријата на 
собраниската сала со цел да ја следат седницата. 

При обидот за отпочнување на закажаната пленарна 
седница, во салата дошло до нарушување на редот од 
страна на група пратеници кои започнале да ја уништу-
ваат техничката опрема во салата, ја блокирале собра-
ниската говорница, го опколиле претседателот на Соб-
ранието попречувајќи го во извршувањето на функци-
јата. Опколувањето и физичкото посегнување кон 
претседателот било проследено со навреди и закани. 

Заради закани по безбедноста, претседателот на 
Собранието од страна на обезбедувањето бил изнесен 
од салата, но инцидентите во салата продолжиле. 

Врз основа на член 43 од Законот за Собранието на 
Република Македонија, претседателот на Собранието 
одобрил полициските службеници задолжени за без-
бедност во Собранието да воспостават ред во собра-
ниската сала и да создадат услови за отпочнување на 
седницата. Собраниското обезбедување проценило де-
ка е потребно галеријата да се испразни, заради безбед-
ност на присутните во галеријата и на лицата кои се на-
оѓале во салата. 

Сите присутни на галеријата, меѓу кои се наоѓале и 
подносителите на барањето, биле замолени од обезбе-
дувањето да ја напуштат галеријата од безбедносни 
причини и случувањата да ги следат од прес центарот.  

Најголем дел од новинарите постапиле по укажува-
њето, а помал дел од присутните меѓу кои и подносите-
лите на барањето започнале да се конфронтираат со 
собраниското обезбедување, се оглушиле на наредбите 
на полициските службеници и пружиле активен и паси-
вен отпор при што еден од полициските службеници 
бил повреден во пределот на ногата. 

Подносителите на барањето заедно со останатите 
претставници на средствата за јавно информирање по 
напуштањето на салата останале внатре во Собранието 
и од другите простории (прес центарот, холот непосре-
дно до галеријата) можеле да го следат преносот во жи-
во од седницата. 

Истовремено надвор од Собранието на Република 
Македонија се одржувале собири на две спротивставе-
ни групи при што неколку лица биле повредени. 

Седницата на 24 декември 2012 година била јавна и 
достапна за следење. Таа одела од почеток до крај во 
пренос во живо на Собранискиот канал на Македонска-
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та радио телевизија и преку веб стриминг на собранис-
ката интернет страница. По завршувањето на седница-
та видео запис од истата бил прикачен и достапен за 
сите посетители на интернет страницата на Собрани-
ето, а исто така и стенографските белешки. 

Следниот ден по настанот, во изјава дадена пред 
средствата за јавно информирање, премиерот Никола 
Груевски изразил жалење за отстранувањето на нови-
нарите од галеријата на Собранието на Република Ма-
кедонија: „Веројатно во целиот тој хаос се донела так-
ва проценка која според мене не требало да се донесе. 
Меѓутоа се донела таква проценка и се случило тоа 
што се случило.“ 

Здружението на новинарите на Македонија, на 26 
декември 2012 година поднело писмена претставка до 
Министерството за внатрешни работи – Сектор за 
внатрешна контрола и професионални стандарди со 
кое што побарало да се утврди идентитетот на лицата 
кои биле дел од собраниското обезбедување и да пок-
рене постапка за утврдување на нивната одговорност и 
да се открие идентитетот на лицата кои дале наредба 
на собраниското обезбедување насилно да ги исфрли 
новинарите и да се утврди нивната одговорност.  

Министерството за внатрешни работи доставило 
одговор дека од извршените проверки не може да се 
констатира прекумерна употреба на сила или пречеко-
рување на овластувањата, односно дека постапувањето 
на полициските службеници било во согласност со За-
конот за Собранието, Законот за полиција, Кодексот на 
полициската етика и подзаконските акти на Министер-
ството.  

Здружението на новинарите на 26 декември 2012 
година, исто така писмено побарало од претседателот 
на Собранието на Република Македонија г-дин Трајко 
Велјановски да достави информација за тоа кој наре-
дил исфрлање на новинарите, кој бил правниот основ 
на одлуката како и да се преземат законски мерки за 
расветлување на инцидентот. 

На 26 декември 2012 година Претседателот на Соб-
ранието Трајко Вељаноски дал соопштение за јавноста 
во кое меѓу другото се вели: 

„Имајќи во предвид дека беше најавено дека опози-
цијата нема да дозволи буџетот да се донесе и беа наја-
вени протести и инциденти, врз основа на Законот за 
Собранието член 43 побарав од собраниското обезбе-
дување да обезбеди редовен тек на седницата. Сакам да 
потсетам дека потребните мерки ги планираат и презе-
маат припадниците на собраниското обезбедување. Да 
потсетам дека на почетокот новинарите без никакви 
забрани беа присутни на галеријата од пленарната сала. 
Откако се случи првиот инцидент, кога и јас како прет-
седател на Собранието бев нападнат, кога беше униш-
тена и техниката, а обезбедувањето мораше да ме из-
влекува од пленарната сала, надлежното собраниско 
обезбедување имајќи во предвид дека галеријата е во 
суштина дел од пленарната сала, донело оценка дека 
галеријата мора да биде празна за да не се случи некој 
поголем инцидент.  

За оваа оценка кога станува збор за присутноста на 
новинарите, како претседател изразувам жалење. Ќе 
побарам да се спроведе постапка од надлежните инсти-
туции да се утврди одговорноста за настанот, при што 
сакам уште еднаш да апелирам дека и пoнатаму ќе се 
завземам за максимална отвореност и транспарентност 
на Собранието“. 

На 26 декември 2012 година Здружението на нови-
нарите со допис се обратило до Народниот правобра-
нител и побарало тој да покрене постапка за случајот и 
да утврди дека во случајот било повредено правото на 
слобода на изразување и правото на информирање. 

Народниот правобранител писмено ги известил де-
ка побарал од МВР да утврди дали службените лица од 

собраниското обезбедување постапиле согласно пропи-
сите за одржување на редот во зградата на Собранието 
и за добиениот одговор од МВР, но дека и покрај изра-
зената загриженост и ставот на Народниот правобрани-
тел за важноста на слободата на информирање, тој не-
ма надлежност да постапува.  

Здружението на новинарите преку својот претседа-
тел Насер Селмани, тој во свое лично својство, Наташа 
Стојановска, Фросина Факова, Снежана Лупевска, Бил-
јана Богдановска и Тони Ангеловски, преку адвокат-
ската канцеларија Филип Медарски на 22 февруари 
2013 година до Уставниот суд го доставиле барањето 
за заштита на слободата и правото на јавно изразување 
на мисла. 

5. Согласно членот 110 алинеја 3 од Уставот на Ре-
публика Македонија, Устав ниот суд на Република Ма-
кедонија ги штити слободите и правата на човекот и 
граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверува-
њето, совеста, мислата и јавното изразување на мис-
лата, политичкото здружување и дејствување и забрана 
на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, 
верска, национална, социјална и политичка припад-
ност.  

Според член 51 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија, секој граѓанин што смета дека 
со поединечен акт или дејство му е повредено право 
или слобода утврдени со член 110 алинеја 3 од Уставот 
на Република Македонија, може да бара заштита од 
Уставниот суд во рок од 2 месеци од денот на доставу-
вањето на конечен или правосилен поединечен акт, од-
носно од денот на дознавањето за преземање дејство со 
кое е сторена повредата, но не подоцна од 5 години од 
денот на неговото преземање. Во барањето, според 
член 52 од Деловникот, потребно е да се наведат при-
чините поради кои се бара заштита, актите или дејства-
та со кои тие се повредени, фактите и доказите на кои 
се заснова барањето, како и други податоци потребни 
за одлучувањето на Уставниот суд. 

Согласно членот 8 став 1 алинеја 1 од Уставот на 
Република Македонија, основните слободи и права на 
човекот и граѓанинот признати во меѓународното пра-
во и утврдени со Уставот, претставуваат една од темел-
ните вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија.  

Согласно членот 16 од Уставот, кој се однесува на 
граѓанските и политичките слободи и права, се гаран-
тира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јав-
ното изразување на мислата. Се гарантира слободата на 
говорот, јавниот настап, јавното информирање и сло-
бодното основање на институции за јавно информи-
рање. Се гарантира слободниот пристап кон информа-
циите, слободата на примање и пренесување на инфор-
мации. Се гарантира правото на одговор во средствата 
за јавно информирање. Се гарантира правото на ис-
правка во средствата за јавно информирање. Се гаран-
тира правото на заштита на изворот на информацијата 
во средствата за јавно информирање. Цензурата е заб-
ранета. 

Во членот 10 од Европската конвенција за заштита 
на човековите права и основните слободи на Советот 
на Европа е предвидено дека секој човек има право на 
слобода на изразувањето. Ова право ги опфаќа слобо-
дата на мислење и пренесување на информации или 
идеи, без мешање на јавната власт и без оглед на гра-
ниците. Остварувањето на овие слободи, кое што вклу-
чува обврски и одговорности, може да биде под опре-
делени формалности, услови, ограничувања и санкции 
предвидени со закон, кои во едно демократско општес-
тво претставуваат мерки неопходни за националната 
безбедност, територијалниот интегритет и јавната си-
гурност, заштитата од немири или кривично дело, заш-
тита на здравјето или моралот, угледот или правата на 
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другите, за спречување на ширењето на доверливи ин-
формации или за зачувување на авторитетот и неприс-
трасноста на судството.  

Во врска со јавноста во работењето на Собранието, 
присуството на новинарите и одржувањето на редот во 
Собранието, релевантни се следниве одредби од Уста-
вот, Законот за Собранието и Деловникот на Собрани-
ето: 

Во членот 67 став 2 од Уставот е определено дека 
претседателот на Собранието го претставува Собрани-
ето, се грижи за примена на Деловникот на Собранието 
и врши други работи утврдени со Уставот и со Делов-
никот на Собранието. 

Според членот 70 од Уставот, седниците на Собра-
нието се јавни. Собранието може да одлучи да работи 
без присуство на јавноста со двотретинско мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници.  

Според член 43 став 1 од Законот за Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 104/2009), одржувањето на редот во 
зградата на Собранието и во просториите во кои рабо-
ти Собранието го обезбедува посебна служба. Лицата 
од посебната служба за одржување на редот во зграда-
та на Собранието на истакнато место на облеката носи 
обележје на Собранието на Република Македонија. 

Според ставот 2 на овој член, овластените службе-
ни лица на органите на државната управа не можат без 
одобрение од претседателот на Собранието да имаат 
пристап во просториите од ставот (1) на овој член, ни-
ту да преземаат мерки спрема пратениците, работници-
те во Службата и спрема други граѓани.  

Во ставот 3 на наведениот член од Законот е опре-
делено дека носење оружје во зградата на Собранието 
не е дозволено, освен за лицата овластени за одржува-
ње на редот во зградата на Собранието.  

Согласно ставот 4, за одговорноста за нарушување 
на редот во Собранието од страна на пратениците и 
надворешни лица кои учествуваат во работата на Соб-
ранието одлучува и донесува мерки претседателот на 
Собранието по претходна консултација со потпретсе-
дателите и координаторите на пратеничките групи. 

Според член 91 од Деловникот на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 91/2008, 119/2010 и 23/2013) за одржу-
вање на редот на седницата се грижи претседателот на 
Собранието. За повреда на редот на седницата, претсе-
дателот на Собранието може да го опомене и да му го 
одземе зборот на пратеникот.  

Според членот 92 од Деловникот, претседателот на 
Собранието ќе го опомене пратеникот ако со своето од-
несување, со земање на збор кога претседателот не му 
дал збор, со упаѓање во збор на говорник или со слична 
постапка го нарушува редот на седницата. Претседате-
лот на Собранието ќе му го одземе зборот на пратени-
кот, кога тој со својот говор на седницата го повредува 
редот, а на истата седница два пати е повикан да се 
придржува за редот на седницата. 

Во членот 93 од Деловникот е предвидено дека 
претседателот на Собранието го отстранува пратеникот 
од седницата, кога и покрај опомената, односно одзе-
мањето на збор го нарушува редот на седницата или 
употребува изрази со кои се нарушува достоинството 
на Собранието. Пратеникот кој е отстранет од седни-
цата, должен е веднаш да ја напушти салата во која се 
одржува седницата. Ако претседателот на Собранието 
не може да го одржи редот на седницата, ќе одреди 
краток прекин на седницата.  

Согласно членот 94 од Деловникот, одредбите за 
одржување на редот на седницата на Собранието се од-
несуваат на сите учесници на седницата.  

Според член 225 од Деловникот на Собранието, 
Собранието обезбедува информирање на јавноста за 
работата на Собранието и на работните тела, како и на 
постојаните делегации во меѓународните организации.  

Според член 227 од Деловникот, претставниците на 
средствата за јавно информирање, во согласност со 
прописите за внатрешниот ред на Собранието, можат 
да присуствуваат на седниците на Собранието и на сед-
ниците на работните тела заради известување на јав-
носта за нивната работа.  

6. Слободата на изразувањето претставува субјек-
тивно право кое е нераскинливо поврзано со човекова-
та личност и е предуслов за остварување на многу дру-
ги слободи и права. Гарантирањето на оваа слобода во 
Уставот на Република Македонија е на такво рамниште 
што овозможува нејзино директно остварување, без 
поддршка на посебно законско уредување и истовреме-
но овозможува нејзина директна заштита врз основа на 
Уставот, од страна на Уставниот суд, согласно членот 
110 став 1 алинеја 3 од Уставот.  

Слободата на медиумите како составен дел на сло-
бодата на изразувањето, што меѓу другото, ја опфаќа 
слободата на јавното информирање и слободата на 
примање и пренесување на информации, исто така 
претставуваат основи на демократското општество би-
дејќи слободната комуникација на информации и идеи 
за политичките и другите општествени прашања од ја-
вен интерес се од суштинско значење за секое општес-
тво. Ова имплицира слобода на медиумите да добиваат 
информации врз основа на кои тие ќе можат да ја ос-
тваруваат својата улога, да коментираат и известуваат 
за сите значајни прашања од јавен интерес без ограни-
чувања со цел да ја информираат јавноста. 

Уставот на Република Македонија не содржи ниту 
специјална, ниту генерална законска резерва која би ги 
определила границите на остварувањето на слободата 
на мислата и јавното изразување на мислата, поради 
што нејзината граница треба да се бара во севкупноста 
на Уставот и неговите определби имајќи ги при тоа во 
предвид горе цитираните меѓународни документи што 
се ратификувани во согласност со Уставот.  

Ваквото високо ниво на гарантирање на слободата 
на мислата и нејзиното јавно изразување во Уставот на 
Република Македонија, интерпретирани во меѓународ-
ното право не може да важи неограничено. Заради 
обезбедување на заедничкиот живот, правниот поредок 
понекогаш мора да ја ограничи слободата на поедине-
цот за да ја заштити слободата на другите.  

Од наведените одредби од Законот за Собранието 
на Република Македонија и Деловникот на Собранието 
на Република Македонија произлегува дека јавноста во 
работењето на Собранието се обезбедува преку присус-
тво на новинарите на седниците на Собранието и на ра-
ботните тела. Од наведените одредби (член 91 од Де-
ловникот на Собранието на Република Македонија) ис-
то така произлегува дека за одржување на редот на сед-
ниците се грижи претседателот на Собранието, кој за 
повреда на редот на седницата може да преземе повеќе 
мерки (опомена, одземање на збор на пратеник, отстра-
нување на прaтеникот од седницата). Одредбите за од-
ржување на редот на седницата на Собранието се одне-
суваат на сите учесници на седницата. 

Според оценката на Судот, дејствието на отстрану-
вање на новинарите од галеријата на собраниската сала 
претставува попречување на правото на новинарите 
непречено да ја обавуваат својата дејност и да ја ин-
формираат јавноста за настан кој е од несомнено голе-
мо значење за граѓаните на Република Македонија – 
случувањата во Собранието во врска со донесување на 
Буџетот за 2013 година и за кој јавноста имала голем 
интерес да го следи и да биде известувана. 
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Меѓутоа, треба да се има предвид дека остварување-
то на слободата на јавно информирање и слободата на 
примање и пренесување на информации и кои се гаран-
тирани со член 16 од Уставот на Република Македонија 
и членот 10 од Европската конвенција за заштита на сло-
бодите и правата како составни елементи на слободата 
на изразувањето не се апсолутни, односно подлежат на 
ограничувања кои се предвидени во ставот 2 на членот 
10 од Европската конвенција. Имено, согласно ставот 2 
на членот 10 од Европската конвенција овие ограничува-
ња мора да се пропишани со закон и да се неопходни во 
едно демократско општество заради остварување на не-
која од легитимните цели наведени во оваа одредба како 
што се заштита на безбедноста, јавната сигурност, зара-
ди заштита од немири или кривично дело и заради заш-
тита на правата на другите.  

Правниот основ за примената на оспорената мерка 
е членот 43 од Законот за Собранието кој определува 
кој е задолжен за одржување на редот во зградата на 
Собранието – посебна собраниска служба за обезбеду-
вање и кој го овластува претседателот на Собранието 
да одлучува и да донесува мерки за одговорноста за на-
рушување на редот во Собранието од страна на прате-
ниците и надворешни лица кои учествуваат во работата 
на Собранието. 

При оценката на оправданоста и неопходноста на 
примената на оспорената мерка, односно дејствието на 
отстранувањето на новинарите од собраниската сала 
мора да се тргне од конкретните околности на случајот 
односно случувањата на 24 декември 2012 година внат-
ре во зградата на Собранието, односно во салата за сед-
ници, како и немирите и нарушувањата на редот што се 
одвивале пред зградата на Собранието. Имено, мора да 
се има предвид тензичната атмосфера во собраниската 
сала што практично оневозможувала редовен и норма-
лен почеток и тек на седницата. Во таа смисла, посебно 
треба да се земе во предвид фактот дека наведената си-
туација настанала како последица на околноста дека по 
влегувањето на претседателот на Собранието во пле-
нарната сала со цел отпочнување на закажаната сед-
ница, истиот бил нападнат од поголема група на прате-
ници и веднаш изнесен од обезбедувањето од салата. 
Во таквата настаната ситуација, проследена, во објек-
тивна смисла, со цела низа инциденти, настанато без-
редие, кршење на инвентар, кој кулминира и со фрлање 
на предмети низ салата и во правец на галеријата, обез-
бедувањето проценило, а во интерес на заштита на ин-
тегритетот и животите на новинарите присутни во га-
леријата, да постапи на тој начин што истите ќе ги упа-
ти на побезбедно место во кое нивните животи не би 
биле загрозени. Ваквата проценка на собраниското 
обезбедување, која е од исклучиво безбедносен карак-
тер и е во функција на заштита на лицата присутни во 
Собранието, не би требало на ниту еден начин да се 
става во корелација со загарантираното право на нови-
нарите да се присутни во Собранието и да известуваат 
за настаните чии непосредни сведоци се и самите тие. 
Впрочем, присутните новинари, повеќето од нив и ис-
тиот ден, ги доставија и објавија своите извештаи во 
вечерните изданија на своите медиуми, што укажува 
дека во конкретниот случај не може да стане збор за 
повреда на слободата на изразување на групата присут-
ни новинари. 

Ваквата пракса на безбедносните органи е вообича-
ен начин на постапување во вакви и слични ситуации 
кога станува збор за загрозување, односно гарантирање 
на безбедноста на претставниците на средствата за ин-
формирање при известување од кризни подрачја, де-
монстрации, и други потенцијално опасни настани, или 
пак присуство на потенцијално безбедносно ризични 
инцидентни ситуации.  

Самиот факт што новинарите уште од изутрината 
на 24 декември 2012 година биле присутни во Собра-
нието како и пред зградата на Собранието и известува-
ле за случувањата, укажува дека и покрај најавите и 
очекувањата дека расправата и донесувањето на Буџе-
тот ќе се одвива во тензична атмосфера, на новинарите 
им бил овозможен пристап во зградата на Собранието 
и во галеријата на собраниската сала со цел да ја из-
вршуваат нивната задача и да ја информираат јавноста 
за текот на седницата. Значи не постоела однапред на-
мера новинарите да бидат попречени и оневозможени 
во известувањето за седницата. Исто така, по напушта-
њето на галеријата на салата, подносителите на бара-
њето и другите претставници на медиумите имале 
можност да останат во другите простории во зградата – 
прес центарот кој е опремен со компјутерска техника 
од каде што можеле да го следат во живо преносот од 
седницата, кој што пренос исто така одел во живо пре-
ку веб стриминг на собраниската интернет страница и 
на собранискиот канал на МРТ. 

Од наведеното произлегува дека само присуството 
на новинарите во салата и директното пренесување не 
ја прави една седница јавна, бидејќи постојат повеќе 
начини на кои Собранието овозможува јавност во него-
вото работење и кои што биле применети во конкрет-
ниот случај. Физичкото отстранување на новинарите 
од галеријата на собраниската сала кое го налагала 
конкретната ситуација на ескалација на хаосот и безре-
дието во салата имало за цел истите да ги заштити и да 
обезбеди ред во салата, а не да ги оневозможи во врше-
њето на нивната дејност – информирање на јавноста и 
да им ја ограничи слободата на изразувањето. 

Поради наведеното Судот утврди дека со насилното 
отстранување на новинарите - подносители барањето 
од галеријата на салата на Собранието на Република 
Македонија 24 декември 2012 година не им била пов-
редена слободата на изразувањето. 

7. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласо-
ви во состав од претседателот на Судот Елена Гошева и 
судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Никола Иванов-
ски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Му-
рати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски. 

 
У. бр. 27/2013-0 Претседател 

16 април 2014 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 
_________ 

2263. 
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.70/1992), по моето 
гласање против Одлуката У.бр.27/2013 донесена на 
16.04.2014 година за одбивање на барањето за заштита 
на слободите и правата од член 110 алинеја 3 од Уставот 
што се однесуваат на слободата на јавното изразување, 
го издвојувам и писмено го образложувам следното 

 
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ  

 
Со означената Одлука, Уставниот суд со мно-

зинство гласови го одби барањето на Насер Селмани 
од Скопје, Наташа Стојановска од Скопје, Фросина 
Факова од Прилеп, Снежана Лупевска од Скопје, Бил-
јана Богдановска од Скопје и Тони Ангеловски од 
Скопје за заштита на слободите и правата од член 110 
алинеја 3 од Уставот што се однесуваат на слободата 
на јавното изразување поднесено преку Адвокатската 
канцеларија на Филип Медарски од Скопје.  
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Моето издвоено мислење се однесува првенствено на 
неможноста објективно да се произнесам за предметот, 
кој верувам дека е мошне специфичен случај за кој треба-
ше да се земат предвид сите информации кои ги разјасну-
ваат правните и фактичките околности врзани со него. Со 
оглед на тоа дека информациите, фактите и доказите кои 
ги имаше Судот предвид при одлучувањето беа единстве-
но од писмена природа, сметам дека беа недоволни да се 
донесе мериторна и темелно одмерена одлука. Воедно жа-
лам што Судот не покажа спремност да се расчистат ди-
лемите преку организирање на јавна расправа на која ќе 
се добиеше точен увид во фактичката состојба и изворно 
ќе се добиеја детални информации за настанот од сите ин-
волвирани страни. Впрочем таква можност постои во 
член 55 од Деловникот на Уставниот суд, според кој по 
правило, за заштита на слободите и правата се одржува 
јавна расправа, на која се покануваат учесниците во по-
стапката и народниот правобранител а по потреба и други 
лица, органи или организации. Бидејќи ваквиот пристап 
актуелно отсуствува, Судот одлучуваше единствено врз 
база на информациите веќе присутни во двата дописа и ја 
претпостави можната веродостојност на исказите. 

Видно и од донесената Одлука, Судот навлегол во ме-
риторно решавање по предметот, ценејќи дека има основа 
да процени дали на барателите со определено дејство им е 
повредена слободата на јавното изразување според член 
110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија (член 
51 од Деловникот на Судот). Сметам дека е потполно не-
прифатливо што донесената Одлука даде верба на искази-
те и постапките наведени во дописот само на едната стра-
на без вредносно да ги оцени и прецизира доказите спо-
ред Уставот, принципите на Европската Конвенција за чо-
векови права и јуриспруденцијата на Европскиот суд за 
човекови права преку одржана јавна расправа.  

Второто значајно прашање, за кое сметам дека е 
суштинското правно прашање е дали со присилното от-
странување на новинарите од салата на Собранието на 
24 декември 2012 година им е повредена или ограниче-
на слободата на изразување. Судејќи според индициите 
во наведените дописи, верувам дека Судот не одгово-
рил соодветно на задачата по однос на тоа дали деј-
ствието со кое се смета дека е сторена повреда на сло-
бодата на јавното изразување во на дадените околности 
во кои е сторено, е аналитички одмерено и проценето 
дали соодветствува на принципот на “неопходност во 
едно демократско општество„ и дали е обезбеден про-
порционален и фер баланс меѓу превземеното дејствие 
и индивидуалната слобода на изразување.  

Донесената Одлука сама по себе е контрадикторна во 
своите наводи, од причина што прво афирмативно и ши-
роко ја обработува слободата на изразувањето, што меѓу 
другото ја опфаќа и слободата на јавното информирање 
заедно со слободата на примање и пренесување на инфор-
мации, потоа констатира дека отстранувањето на новина-
рите претставува ограничување на правото на новинарите 
непречено да ја обавуваат својата дејност и да ја инфор-
мираат јавноста за настан од несомнено значење за јав-
носта, но заклучува оправдувајќи ја интервенцијата (спор-
ното дејствие) на собраниското обезбедување, и која се 
образложува со “заштитата на безбедноста, јавната сигур-
ност и заштитата од немири или кривично дело, како и 
заштита на правата на другите...“ без притоа да постои 
цврста фактичка состојба која би го поткрепила тој став. 

Член 16 од Уставот на Република Македонија ја га-
рантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и 
јавното изразување на мислата, заедно со слободата на 
јавното информирање и слободниот пристап кон инфор-
мациите. Според член 70 од Уставот седниците на Соб-
ранието се јавни. Собранието може да одлучи да работи 
без присуство на јавноста со двотретинско мнозинство 
гласови од вкупниот број на пратеници. Релевантни за 
предметот се и член 43 став 1, 2 и 4 од Законот за Собра-
нието на Република Македонија, член 92, 93 и 94 од Де-
ловникот на Собранието цитирани во Одлуката. 

Од особено значење за овој предмет е член 10 од 
Европската Конвенција за човекови права кој ја гаран-
тира слободата на изразување, во која се содржани сло-
бодата на имање сопствено мислење и примање и пре-
несување на информации и идеи без било какво меша-
ње на јавната власт. Исто така, остварувањето на овие 
слободи коешто вклучува обврски и одговорности, мо-
же да биде под одредени формалности, услови, ограни-
чувања и санкции предвидено со закон, кои во едно де-
мократско општество претставуваат мерки неопходни 
за државната безбедност, територијалниот интегритет 
и јавната безбедност, заштитата на редот и спречува-
њето на нереди и злосторства, заштитата на здравјето 
или моралот, угледот или правата на другите, за спре-
чување на ширењето на доверливи информации или за 
зачувување на авторитетот и непристрасноста на суд-
ството. Структурираноста на членот 10 укажува дека 
првиот од двата става ја дефинира слободата на изразу-
вање, а вториот ги наведува условите во кои некоја 
држава може исклучиво врз основи предвидени со за-
кон да ја ограничи слободата на изразување. 

Според јуриспруденцијата на Европскиот Суд за 
човекови права, која го толкува и применува ова право, 
целта на заштитата на слободата на изразувањe мора да 
се интерпретира широко за да ги опфати не само сод-
ржината на информациите и идеите, туку и различните 
форми и средства преку кои тие се изразуваат и при-
маат. Тоа воедно значи и позитивна обврска за држава-
та преку чинење (дејство) да го помага почитувањето 
на ова право, а онаму каде тоа е загрозено да најде 
форма да го заштити, афирмира и промовира. Било 
какви ограничувања на слободата на изразување можат 
да се базираат на една или повеќе причини наведени во 
член 10 став 2 од Конвенцијата, но само доколку за тоа 
постојат јасни правни основи кои овозможуваат проце-
дурални и суштински гаранции и целта е пропорцио-
нална, односно сообразна на балансот помеѓу приват-
ниот наспроти јавниот интерес. Практично, новинарите 
претставуваат една од посебните категории на лица 
кои се “носители на правото на изразување“.  

Европскиот суд за човекови права го анализира се-
кој случај во неговата целина и во контекст со околнос-
тите поврзани со него, при што предимство секогаш се 
дава на слободата на изразувањето, а секое нејзино ог-
раничување мора да биде исклучок, кој ако постои, мо-
ра да биде интерпретиран многу строго и јасно. Таква-
та оценка, особено води сметка таа применетата мерка 
или ограничување да биде пропишана со закон; таа да 
има јасна легитимна цел и таквото ограничување да е 
неопходно во демократско општество. Судот особено 
води сметка дали ограничувањето во конкретниот слу-
чај било „пропорционално на легитимната цел кон која 
води“ и дали образложението на националните власти 
било „релевантно и задоволувачко“.  

Општоприфатен став е дека здравата демократија 
претпоставува непосредна контрола не само од законо-
давецот и судските власти, но и од јавноста или медиу-
мите, кои ја негуваат виталноста на јавната дебата. 
Слободата на примање информации и идеи го опфаќа 
правото на барање, пристап и прибирање информации 
преку можни законски извори. Ова секако значи дека 
покрај медиумите и новинарите кои обезбедуваат ин-
формации за тие да ги испраќаат, во оваа слобода се 
опфаќа и правото на јавноста да биде адекватно инфор-
мирана особено кога се работи за прашања од јавен ин-
терес. Во оваа насока Европскиот суд за човекови пра-
ва има јасен став дека државите не може да се постават 
меѓу предавателот и примачот на информации, бидејќи 
тие имаат право да стапат во директен меѓусебен кон-
такт по своја волја. Должност е на новинарите да пре-
несуват информации и идеи за сите прашања од јавен 
интерес на начин а во согласност со своите обврски и 
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одговорности при што јавноста има право да ги добива 
истите. Во спротивно, новинарството нема да може да 
ја остварува својата улога на „јавен надзорник“, крити-
чар, чувар на прогресот и демократијата. 

Земајќи ги предвид горенаведените одредби и 
принципи, сметам дека во овој предмет е од особено 
значење професијата на барателите, со оглед на тоа де-
ка се работи за акредитирани новинари во Собранието 
на Република Македонија, кои според професионална-
та обврска непосредно следеле мошне важен настан од 
интерес за јавноста, и за кој било очигледно и очекува-
но дека ќе добие драматични размери. Факт е дека до-
несувањето на Законот за усвојување на буџетот на Ре-
публика Македонија за 2013 година кој беше тој ден на 
дневен ред на Собранието на Република Македонија 
претставуваше настан од особен јавен интерес за кој 
јавноста имала право да биде информирана.  

Сметам дека беше од круцијална важност Уставни-
от суд при одлучувањето да ја расчисти и разјасни оп-
равданоста на проценката како и причината заради која 
е решено дека новинарите мораат да бидат отстранети 
од галеријата, особено бидејќи по нивното отстранува-
ње следеа настани во самата собраниска сала кои беа 
од јавен интерес, а кои не беа воопшто медиумски пок-
риени. Таквиот степен на оправданост Судот требаше 
да ги процени со примена на инструментите кои редов-
но ги користи Европскиот суд за човекови права, што 
значи да се оцени дали мерката била нормирана, дали 
имала легитимна цел и дали била пропорционална и 
неопходна во едно демократско општество. 

Со цел утврдување на фактичката состојба и оства-
рување на вредносна проценка за неопходноста на ос-
твареното дејствие отстранување на новинарите од га-
леријата, потребно беше да се расчисти која била при-
чината собраниското обезбедување да реши да ги от-
страни новинарите од галеријата, и покрај очебијниот 
факт дека сите инциденти и безредието во собраниски-
от партер физички биле јасно изолирани и оддалечени 
од неа. Апсурдно е тврдењето дека тоа е сторено за 
“безбедност на новинарите„, кога очебиен факт е дека 
тие седеле на своите места и биле крајно пасивни, со 
никакво дејствие не учествувале во настаните, туку са-
мо набљудувале, за што имаат и легитимно право, би-
дејќи тоа е дел од нивната професионална известувачка 
активност. Факт е и дека новинарите не придонеле за 
конфликтната ситуација на ниту еден начин (тоа не го 
негира ниту дописот од Собранието), не го нарушиле 
редот во зградата на собранието, немале непосреден 
допир со претседателот на Собранието или со пратени-
ците, ниту пак со настаните надвор од зградата на Соб-
ранието. Имајќи ја предвид оваа фактичка состојба, и 
покрај не докрај расчистените прашања, јасно е дека не 
постои “императивна неопходност“ за превземеното 
спорно дејствие, бидејќи лица кои престојуваат во соб-
раниската галерија, заради нејзината физичка издвое-
ност во однос на собраниската сала, не можат да бидат 
директно вмешани во настаните, ниту пак да придоне-
сат за инцидент од уште поголеми размери врзан со 
настаните во истата. Исто така, евидентно е и дека ни-
ту новинарите чувствувале опасност за својот интегри-
тет, па затоа ниту барале, ниту очекувале заштита.  

Неспорно е дека врз основа на член 43 од Законот 
за Собранието на Република Македонија, претседате-
лот на Собранието одобрил полициските службеници 
задолжени за безбедност во Собранието да воспостават 
ред во собраниската сала и да создадат услови за от-
почнување на седницата. Во дописот е наведено дека 
од своја страна, собраниското обезбедување е тоа кое 
проценило дека е потребно галеријата да се испразни, 
заради безбедност на присутните во неа и на лицата 
кои се наоѓале во салата. Дилемата за која Уставниот 
суд сметам дека исто така требаше да добие информа-

ција повторно е врзана со член 43, бидејќи видно од 
приложениот допис од барателите (новинарите) до Ми-
нистерството за внатрешни работи, Сектор за внатреш-
на контрола и професионални стандарди, останува не-
јасно и неодговорено кој е идентитетот на лицата кои 
ги исфрлиле од галеријата и кој издал наредба за таква 
интервенција.  

Исто така сметам дека е избегната суштината на 
прашањето за повредата на правото на изразување со 
образложението дека новинарите потоа непречено ја 
следеле собраниската седница, што имплицира дека 
тие се надлежни само за следење на самата седница и 
ништо повеќе од тоа. По однос на акредитациите кои 
ги добиваат новинарите за следење на работата на Соб-
ранието, факт е дека со нив не се специфицира ништо 
посебно, во смисол за кои дејствија на новинарот му е 
доделена акредитацијата, или што би смеел или не сме-
ел медиумски да покрие. Службите во Собранието 
имаат список на акредитирани новинари, сниматели, 
тонци и слично кој се ажурира на почетокот на секоја 
календарска година, врз база на писмен допис од ре-
дакциите од кои доаѓаат, во кој вообичаено се замолува 
да се одобрат акредитациите. Врз база на тоа одобре-
ние, новинарите и другите во Собранието влегуваат со 
редакциските новинарски легитимации или само со 
лична карта. Од овие причини, нелогично е да се тврди 
(како што стои во дописот од Собранието) дека нив 
непречено им било потоа овозможено да ја следат соб-
раниската седница, свесно избегнувајќи го фактот дека 
известувањето не ја опфаќа единствено собраниската 
седница како таква, туку сите настани кои се врзани со 
работата на Собранието, вклучително и нередот и тен-
зичните состојби кои претходеле на седницата. Прак-
тично, на новинарите им било ускратено следењето на 
настаните кои се врзани со Собранието и состојбата на 
лица кои се избрани претставници на граѓаните, а што 
е несомнено од особен јавен интерес. Нејасно е и зош-
то ако навистина постоела грижа за безбедноста на но-
винарите, не се отстранети и оние кои се наоѓале во 
ходниците или во прес-центарот, што значи колку це-
лисходна била проценката дека новинарите биле во 
опасност во галеријата, а не по ходниците на Собрани-
ето кои комуницираат со собраниската сала.  

Во овој контекст, важно е да се напомене дека нас-
таните во Собранието на Република Македонија од 24 
декември 2012 година резултираа во неколкумесечна 
кризна ситуација која се оконча по потпишувањето на 
Заклучок од страна на специјално формирана Експерт-
ска комисија, составена од пратеници, правни експерти 
и странски претставници и кој содржи правни квали-
фикации и препораки за што има своја особена поли-
тичка тежина. Во него се вели дека “Отсуството од со-
одветни насоки за справување со ваков тип на ситуа-
ции, вклучително и отсуството на стратегија за справу-
вање со медиумите во кризни ситуации резултираше со 
отстранувањето на новинарите од собраниската гале-
рија, што ги прекрши загарантираните права за слобода 
на јавно информирање и јавност на работата на Собра-
нието на Република Македонија. Собранието со посеб-
но внимание и отвореност треба да се однесува кон 
слободата за известување на медиумите и да ги приме-
нува принципите од најдобрата европска практика во 
овој сегмент.“ Факт е и дека Премиерот и Претседате-
лот на Собранието изразиле жалење за отстранувањето 
на новинарите од галеријата, при што претседателот на 
Собранието изјавил дека ќе побара да се спроведе по-
стапка од надлежните институции да се утврди одго-
ворноста за настанот.  

Несомнено, слободата на јавното изразување гледано 
низ призмата на улогата која медиумите ја имаат во неј-
зиното оживотворување, е една од основните столбови 
на отворено, демократско и отчетно, одговорно општес-
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тво. Граѓаните имаат право да бидат запознаени со ин-
формации кои ним им овозможуваат да ги остваруваат 
своите граѓански права и должности, да партиципираат 
во општествените текови на својата држава, и меѓу дру-
гото, да бидат во тек со активностите на пратениците 
кои легитимно ги претставуваат во Собранието и учес-
твуваат во процесот на донесување на одлуки. Всушно-
ст, преку медиумите како пренесувач на информацијата, 
граѓаните се тие кои иницијално го поседуваат тоа 
право, кое во својата суштина е право на граѓанската јав-
ност, а не на медиумите сами по себе, кои тоа го реали-
зираат во нивно име. Крајно, заради овие демократски 
вредности, можам само уште еднаш да изразам жалење 
што Уставниот суд не се обиде докрај да ги расветли си-
те елементи на овој случај, кои би придонеле за една те-
мелно образложена и квалитетна пресуда. 

 
 Судија на Уставниот суд 
 д-р Наташа Габер-Дамјановска, с.р. 

__________ 
 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

2264. 
Операторот на системот за дистрибуција на топлин-

ска енергија Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕР-
ЏИ ДООЕЛ - Скопје, врз основа на член 117 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) по 
претходно одобрение од Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, со Решение бр. 
02-1065/1, од 29.4.2014 година, на ден 6.5.2014 донесе 

 
МРЕЖНИ ПРАВИЛА  

ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА  
ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Предмет на уредување 
 
(1) Со овие Мрежни правила за дистрибуција на 

топлинска енергија за греење (во понатамошниот 
текст: Мрежни правила) се уредуваат: 

1) техничко-технолошките услови за приклучување 
на потрошувачите и на производителите на топлинска 
енергија на системот за дистрибуција на топлинска 
енергија, засновани на начелата на недискриминатор-
ност, објективност и транспарентност, 

2) техничките и другите услови што треба да ги 
обезбедат корисниците на системот за дистрибуција на 
топлинска енергија, 

3) мерките, активностите и постапките во случај на 
хаварии, 

4) условите и начинот за пристап на трети страни 
на системот за дистрибуција на топлинска енергија, 
засновани на начелата на недискриминаторност, објек-
тивност и транспарентност, 

5) функционалните барања и класата на точност на 
мерните уреди, како и начинот на мерење и пресметка 
на испорачаната топлинска енергија во дистрибутивна-
та мрежа и на мерните места на потрошувачите, 

6) содржината на плановите за развој на дистрибу-
тивниот систем, како и начинот и постапката според 
која корисниците на системот ги доставуваат неопход-
ните податоци за изготвување на плановите за развој, 

7) начинот и постапката за обезбедување на систем-
ската резерва и системските услуги од страна на регу-
лираниот производител, 

8) начинот и постапката на размена на податоците 
меѓу операторот на дистрибутивниот систем, регулира-
ниот производител, производителите и снабдувачите, 

9) начинот и постапката за известување на корисни-
ците на системот. 

 
Член 2 

Дефиниции и користени кратенки 
 
(1) Изразите употребени во овие Мрежни правила 

го имаат следното значење: 
1) Безбедност е способност за обезбедување на 

заштита на здравјето и животот на луѓето, заштита на 
животната средина и имотот со преземање на технички 
и други видови безбедносни мерки при производство, 
пренос и дистрибуција на енергијата или енергентите; 

2) Грејна инсталација на објектот е севкупност 
од циркулациони пумпи, цевководи, вентили и служи 
доведената топлинска енергија до топлинските станици 
да ја дистрибуира до грејната инсталација на потрошу-
вачот и да овозможи затоплување на поедините имоти. 
Кога кон една топлинска станица се приклучени повеќе 
од еден објект секој од приклучните цевководи на по-
еднините објекти се елемент на грејната инсталација на 
поедините објекти. Границата помеѓу топлинската ста-
ница и потрошувачот при директен систем на греење е 
мешачкиот дел а при индиректен систем на греење е 
топлиноизменувачот; 

3) Грејна инсталација на потрошувачот ја сочи-
нуваат грејни тела на потрошувачот и припадните 
приклучни цевки и арматура кои се надоврзуваат на 
грејната инсталација на објектот; 

4) Топловодна дистрибутивна мрежа (во поната-
мошен текст дистрибутивна мрежа) е мрежа од меѓу-
себно поврзани водови, пумпи и друга опрема и 
постројки која што претставува составен дел на дис-
трибутивен систем и преку која се пренесува топлин-
ска енергија од местата на приклучок на производните 
постројки на влезот на дистрибутивната мрежа до 
приклучоците на дистрибутивниот  систем за потрошу-
вачите; 

 На влез во дистрибутивната мрежа границата по-
меѓу дистрибутерот и регулираниот производител од-
носно производителот се верификуваните мерни уреди 
во сопственост на дистрибутерот. На излез од дистри-
бутивната мрежа границата помеѓу дистрибутерот и 
потрошувачите се местата на поврзување на приклучо-
ците со дистрибутивната мрежа; 

5) Дистрибуција на топлинска енергија е прене-
сување на топла вода или пареа преку дистрибутивна 
мрежа и управување со системот за дистрибуција на 
топлинска енергија на определено подрачје заради ис-
порака на топлинска енергија на купувачите, не вклу-
чувајќи снабдување со топлинска енергија; 

6) ЕСКО е правно лице што обезбедува енергетски 
услуги или други мерки заради подобрување на енер-
гетската ефикасност кај своите корисници и кое прифа-
ќа извесен степен на финансиски ризик при извршува-
ње на работите, а плаќањето на услугите е целосно или 
делумно засновано на постигнатото подобрување на 
енергетската ефикасност или постигнување на други 
договорени критериуми; 

7) Загуби во дистрибутивен систем е разликата 
помеѓу вкупно преземената топлинска енергија на влез 
во дистрибутивната мрежа и вкупно испорачаната топ-
линска енергија на мерните места на потрошувачите; 
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8) Корисник на дистрибутивен систем за топлин-
ска енергија е физичко или правно лице кое го корис-
ти дистрибутивниот систем заради предавање и/или 
преземање на топлинска енергија за греење, односно 
производителите, потрошувачите и снабдувачите со 
топлинска енергија; 

9) Купувач на топлинска енергија е физичко или 
правно лице кое купува топлинска енергија за сопстве-
на потрошувачка или за натамошна продажба; 

10) Мерен уред на влез во топлинската станица е 
уред за мерење на испорачаната топлинска енергија од 
дистрибутивната мрежа во објектот;   

11) Мерен уред на влез во дистрибутивна мрежа 
е уред за мерење на испорачаната топлинска енергија 
од производителот во топловодната дистрибутивната 
мрежа; 

12) Мерно место е местото каде е лоциран мерниот 
уред на топлинска енергија; 

13) Оператор на системот за дистрибуција на 
топлинска енергија (во понатамошниот текст: Дис-
трибутер) е правно лице носител на лиценца, кое врши 
дејност дистрибуција на топлинска енергија и управува 
со системот за дистрибуција на топлинска енергија и е 
одговорен за работењето на дистрибутивниот систем, 
неговото одржување, развој и за обезбедување долго-
рочна способност на системот за задоволување на ра-
зумните потреби за дистрибуција на топлинска енер-
гија, не вклучувајќи снабдување со топлинска енергија; 

14) Потрошувач на топлинска енергија за грее-
ње (во понатамошниот текст: Потрошувач) е купувач 
кој набавената топлинска енергија ја користи за соп-
ствена потрошувачка;  

15) Приклучок на дистрибутивен систем за топ-
линска енергија е функционална врска на водови 
(цевководи), опрема и уреди со кои објектите и инста-
лациите на корисникот се поврзуваат на дистрибутив-
ниот систем;  

Границата помеѓу грејната инсталација на објектот 
и приклучокот на дистрибутивниот систем се излезни-
те вентили за затворање на грејната инсталација од об-
јектот на потрошувачот. Границата помеѓу приклучо-
кот на дистрибутивниот систем и дистрибутивната 
мрежа е местото на поврзување на приклучокот со дис-
трибутивната мрежа. 

16) Приклучување претставува операција на става-
ње на приклучокот во функција;  

17) Пристап на трета страна е обврска на операто-
рот на системот за дистрибуција на топлинска енергија 
да овозможи на објективен и недискриминаторен на-
чин користење на системот под регулирани услови и 
по претходно објавени тарифи; 

18) Производител на топлинска енергија е носи-
тел на лиценца кој врши енергетска дејност производ-
ство на топлинска енергија за греење без обврска да го 
почитува температурниот режим за работа на топлани-
те на регулираниот производител; 

19) Регулиран производител на топлинска енер-
гија (во понатамошниот текст: Регулиран производи-
тел)е носител на лиценца кој врши енергетска дејност 
производство на топлинска енергија, кој има обврска 
да обезбедува топлинска енергија за потребите на пот-
рошувачите и системски услуги за потребите на опера-
торот на системот за дистрибуција на топлинска енер-
гија на кој што производителот е приклучен, по регу-
лирани услови, цени и тарифи; 

20) Распределувач на надоместокот за топлинска 
енергија е уред со кој се овозможува распределба на 
надоместокот за потрошената топлинска енергија на 
ниво на потрошувач (во понатамошниот текст: распре-
делувач);  

21) Сигурност е сигурност во снабдувањето и обез-
бедувањето на топлинска енергија и техничка сигур-
ност на енергетските системи; 

22) Систем за дистрибуција на топлинска енер-
гија (во понатамошниот текст: дистрибутивен сис-
тем) е систем од меѓусебно поврзани водови, објекти, 
уреди и постројки за пренос или дистрибуција на топ-
линска енергија кој што претставува интегрирана тех-
ничко-технолошка и функционална целина, а служи за 
испорака на топлинска енергијата од производителите, 
односно изворите до потрошувачите;  

23) Системски или помошни услуги се неопходни 
услуги за работата на системот за дистрибуција на топ-
линска енергија заради обезбедување на сигурно и до-
верливо работење и управување со системот; 

24) Снабдувач со топлинска енергија (во поната-
мошниот текст: Снабдувач) е носител на лиценца кој 
ги снабдува потрошувачите со топлинска енергија и 
може да врши трговија со топлинска енергија; 

25) Топлинска енергија е енергија во облик на 
топла вода или пареа добиена во постројки за произ-
водство на топлинска енергија со користење на горива 
(фосилни, биомаса или биогас), геотермални извори 
или сончева енергија; 

26) Топлоносител е топлата вода со која се прене-
сува топлинската енергија од производителот на топ-
линска енергија до потрошувачот на топлинска енерги-
ја за греење; 

27) Топлинска енергија за греење е енергија во 
облик на топла вода или пареа добиена во постројки за 
производство на топлинска енергија наменета за грее-
ње на простории во објекти; 

28) Топлинска станица е дел од дистрибутивен 
систем за топлинска енергија кој се надоврзува на  дис-
трибутивната мрежа и служи за регулација на влезните 
параметри на топлоносителот во грејната инсталација 
на потрошувачот и мерење на испорачаната топлинска 
енергија;  

Топлинската станица е составен дел од функцио-
налната целина на приклучокот на дистрибутивниот 
систем и е сместена во физички обезбеден простор со 
контролиран пристап. 

29) Часови на работа на системот во едно дено-
ноќие h е бројот на часови во кои регулираниот произ-
водител испорачува топлинска енергија во дистрибу-
тивната мрежа  и/или дава системски услуги  со цел во 
периодот од 06.00 до 21.00 во текот на грејната сезона, 
кај потрошувачот да се обезбеди внатрешна собна тем-
пература од 20+1°С; 

30) Часови на работа на системот H е сума од ча-
совите на работа на системот во едно деноноќие h во 
периодот на пресметка. 

 
2. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ  И  

ПРИСТАП НА ТРЕТИ СТРАНИ НА СИСТЕМОТ 
ЗА ДИСТРУБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА  

ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ 
 

2.1 ПРАВИЛА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ 
 

Член 3 
Цел на правилата за приклучување 

 
(1) Целта на правилата за приклучување утврдени 

со овие Мрежни правила е да се утврдат: 
1) техничките, проектните и оперативните критери-

уми кои треба да бидат исполнети од страна на секој 
барател за приклучување на дистрибутивниот систем, 

2) техничките, проектните и оперативните критери-
уми кои дистрибутерот треба да ги исполни, а кои се 
однесуваат на делот на дистрибутивна мрежа на место-
то каде што се бара да се изврши приклучувањето, 
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3) техничките, проектните и оперативните критери-
уми кои треба да бидат исполнети од страна на секој 
барател за исклучување од дистрибутивниот систем, 

4) техничките, проектните и оперативните критери-
уми кои треба да бидат исполнети од страна на секој 
барател за изменување на приклучокот и топлинса ста-
ница, 

5) техничките, проектните и оперативните критери-
уми кои треба да бидат исполнети од страна на секој 
барател за дислокација на дел од дистрибутивниот сис-
тем. 

 
Член 4 

Техничко-технолошки услови за приклучување 
 
(1) Сите постројки за производство и потрошувачка 

на топлинската енергија треба да бидат приклучени на 
дистрибутивниот систем во согласност со важечките 
технички стандарди и со цел да се избегне нарушување 
на доверливоста на целиот систем. 

(2) Производителот на топлинска енергија со прик-
лучувањето кон дистрибутивниот систем не треба да 
предизвика зголемување на трошоците за дистрибуција 
на топлинска енергија и не треба да предизвика поре-
метување на хидрауличните  параметри на дистрибу-
тивната мрежа. 

(3) Објектите на корисниците, за да бидат приклу-
чени на дистрибутивниот систем треба да ги задоволат 
техничките барања во однос на техничкото решение за 
приклучок, топлинска станица, уредите за мерење и ко-
муникациските системи определени со овие Мрежни 
правила и Посебните технички услови за проектирање, 
изведба и одржување на системот за дистрибуција на 
топлинска енергија. 

(4) Посебните технички услови за проектирање, из-
ведба и одржување на системот за дистрибуција на 
топлинска енергија ги донесува Дистрибутерот и ги об-
јавува на својата веб страна. 

 
2.1.1 ПОСТАПКА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА  

ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ ЗАРАДИ ПРЕЗЕМАЊЕ 
НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ 

 
Член 5 

Барање на претходна согласност за пристап  
и Решение за претходна согласност 

 
(1) Барателот за приклучување (физичко или прав-

но лице) на дистрибутивниот систем заради преземање 
на топлинска енергијата за греење, постапката за прик-
лучување на својот објект на дистрибутивниот систем 
ја отпочнува со поднесување на Барање за претходна 
согласност за пристап на системот за дистрибуција до 
Операторот на системот за дистрибуција на топлинска 
енергија. 

Барањето треба да ги содржи следните податоци:  
1) податоци за барателот,  
2) адреса на објектот,  
3) тип на објектот,  
4) податоци за инвеститорот,  
5) површина за затоплување (m2),  
6) инсталирана топлинска моќност (kW)  
7) ситуација 1:1000 со вцртана локација на топлин-

ската станица.  
8) основен проект за термотехника за внатрешната 

грејна инсталација на објектот со следниве податоци: 
1. рекапитуалација на проектирани топлински пот-

реби по групи на потрошувачи (W), 
2. рекапитулација на грејни површини, односно за-

фатнините на просториите кои се греат (m2, m3), 

3. пресметка на трансмисионите и вентилационите 
загуби на објектот со спецификација на употребените 
коефициенти за пренос на топлина, 

4. хидраулична пресметка на цевната мрежа и ре-
жим на регулација, 

5. графички и аналитички приказ на падовите на 
притисок на водовите и уредот во топлинската ста-
ница, 

6. изведбени  цртежи. 
(2) Постапка за приклучување на дистрибутивен 

систем заради преземање на топлинска енергија за гре-
ење согласно овие Мрежни правила спроведува и ко-
рисник кој нема преземано топлинска енергија во пери-
од подолг од 2 години. 

(3) Дистрибутерот, во рок од 7 дена по добиеното 
Барање за претходна согласност за пристап на систе-
мот за дистрибуција, издава Решение за претходна сог-
ласност за пристап на системот за дистрибуција. 

(4) Во случај на позитивно Решение за претходна 
согласност за пристап на системот за дистрибуција, Ре-
шението покрај основните податоци за потенцијалниот 
корисник  и ги соджи следниве податоци: 

1) краен рок за отпочнување на изведба на приклу-
чокот и топлинската станица, кое во зависност од сло-
женоста на објектот не може да биде подолг од 2 годи-
ни од датумот на издавање на Решението за претходна 
согласност за пристап на системот за дистрибуција, 

2) максимално одобрената топлинска моќност и ко-
личина на топлинска енергија што ќе се презема од 
дистрибутивниот систем, 

3) основни технички податоци за приклучување, 
4) надоместокот кој треба да ги плати барателот за 

создавање на технички услови во дистрибутивниот 
систем  

5) рокот во кој барателот треба да го плати надо-
местокот за создавање на технички услови во дистри-
бутивниот систем  

6) правна поука 
(5) Доколку барателот за приклучување  не го плати 

надоместокот за создавање на технички услови во дис-
трибутивниот систем во наведениот рок, Решението за 
претходна согласнот престанува да важи по неговата 
правосилност. 

(6) Доколку Операторот на системот за дистрибу-
ција на топлинска енергија го одбие Барањето за прет-
ходна согласност за пристап на системот за дистрибу-
ција, во Решението ќе ги образложи причините поради 
кои барањето е одбиено. 

(7) Против Решението  барателот може да поднесе 
жалба до Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија. 

(8) Операторот на системот за дистрибуција на топ-
линска енергија жалбата и одговорот по наводите од 
жалбата ги доставува до Регулаторната комисија за 
енергетика.  

 
Член 6 

Барање за техничко решение за приклучок  
и топлинска станица 

 
(1) Барателот за приклучување (физичко или прав-

но лице) на системот за дистрибуција на топлинска 
енергија заради преземање на топлинска енергија за 
греење, кој за објектот има издадено Решение за прет-
ходна согласност за пристап на системот за дистрибу-
ција  од Дистрибутерот и платен надоместок за созда-
вање на технички услови во дистрибутивниот систем, 
поднесува Барање за техничко решение за приклучок и 
топлинска станица во рокот определен во Решението за 
претходна согласност за пристап на системот за дис-
трибуција. 
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Член 7 
Техничко решение за приклучок и топлинска  

станица 
 
(1) Дистрибутерот, во рок од 15 дена од приемот на 

Барањето за решение за приклучок и топлинска ста-
ница, ќе издаде Техничко решение за приклучок и топ-
линска станица. 

(2) Техничкото решение за приклучок и топлинска 
станица, покрај основните податоци за потенцијалниот 
корисник, ги соджи следниве податоци и прилози: 

1) скица на приклучок, 
2) податок за инсталирана моќност на објектот во 

kW, 
3) затоплуван простор во m2 и  m3, 
4) место на преземање и место на мерење на топ-

линска енергија, 
5) услови за користење на системот за дистрибу-

ција, 
6) услови под кои приклучната шахта е достапна за 

дистрибутерот, 
7) детална проценка на трошоците за изградба на 

приклучокот и топлинската станица и проценка на тро-
шоците за создавање на техничките услови во дистри-
бутивниот систем, согласно Методологијата за 
пресметка на надоместокот за приклучување која е сос-
тавен дел од овие Мрежни правила, 

8) спецификација на елементи и опрема во топлин-
ската станица со димензија, карактеристики и стан-
дарди, 

9) скица на топлинската станица, 
10) скица на простор за сместување на топлинската 

станица, 
11) опис на ормарчиња за мерно-регулациона и ко-

муникациска опрема со скица за поставување на кабли 
и поврзување. 

 
Член 8 

Проектирање на приклучок и топлинска станица 
 
(1) Проектот за приклучокот и топлинската станица 

треба да биде изготвен според Техничкото решение за 
приклучок и топлинска станица од страна на лиценци-
рани фирми за проектирање, ревидирани од лиценци-
рани фирми за ревизија и мора да биде верифициран од 
страна на дистрибутерот. 

(2) Дистрибутерот за сметка на барателот може да 
изготви проект за прилучокот и топлинската станица. 

  
Член 9 

Изведба на приклучок и топлинска станица 
 
(1) Изведбата на приклучокот и топлинската стани-

ца во сите фази е на трошок на барателот.   
(2) Во случај кога приклучокот и топлинската ста-

ница ги гради барателот, ќе го плати  на дистрибутерот 
само делот од надоместокот за приклучување што се 
однесува за создавање технички услови во системот за 
приклучување на нови корисници или зголемување на 
капацитетот на постојни приклучоци.  

(3) Барателот писмено ќе го извести дистрибутерот 
за датумот кога ќе почне да го изведува приклучокот и 
топлинската станица. Кон писменото известување Ба-
рателот доставува и копија од проектите од член 8 од 
овие Мрежни правила и назначува одговорно лице за 
комуникација со техничкиот надзор на дистрибутерот. 

(4) Врз основа на Проектот за приклучок и топлин-
ска станица и Посебните технички услови за проекти-
рање, изведба и одржување на дистрибутивен систем, 
барателот за приклучување пристапува кон изградба на 
приклучокот и топлинската станица, при што дистри-
бутерот:  

1) врши технички надзор во сите фази на изградба 
на приклучокот и топлинската станица, 

2) за резултатите од техничкиот надзор на секоја 
фаза на изградба на приклучокот и топлинската стани-
ца писмено го известува одговорното лице на барате-
лот, 

3) оперативно го организира спојувањето на прик-
лучокот со дистрибутивната мрежа, 

4) издава Потврда за изведен приклучок, Потврда за 
изведено приклучување и Потврда за изведена топлин-
ска станица, со кои потврдува дека приклучокот, топ-
линската станица и приклучувањето се изведени целос-
но согласно проектите и Посебните технички услови за 
проектирање, изведба и одржување на системот за дис-
трибуција на топлинска енергија. 

(5) Приклучокот се изведува преку приклучна шах-
та на секундарната топловодна дистрибутивна мрежа 
со затварачка арматура, така што приклучната шахта е 
достапна во секое време на дистрибутерот. 

(6) По исклучок, новиот приклучок може да се из-
ведува и на постоечки приклучок во случај кога прик-
лучокот е во сопственост на корисник и не е предаден 
во владение на дистрибутерот, ако корисникот на по-
стоечкиот приклучок и имот дозволи приклучување на 
новиот корисник по претходно решавање на имотно-
правните односи.  

 
Член 10 

Пробна испорака на топлинска енергија за ново 
приклучен потрошувач на дистрибутивната мрежа 

 
(1) Барателот за приклучување на дистрибутивниот 

систем, кој има добиено Потврда од дистрибутерот за 
изведен приклучок, топлинска станица и приклучу-
вање, до снабдувачот поднесува Барање за пробна ис-
порака на топлинска енергија. Кон барањето прило-
жува: 

1) доказ за уплата за топлинска енергија на снабду-
вачот за периодот на пробно греење согласно Тарифни-
от систем за продажба на топлинска енергија, 

2) список со податоци на потенцијални потрошува-
чи согласно член 154а од Закон за енергетика („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13  и 41/14)  

3) потврда за извршено испитување под притисок 
со вода на внатрешната инсталација на објектот од 
страна на изведувачот и надзор од страна на инвести-
торот 

(2) Периодот на пробната испорака го одредува 
снабдувачот и трае најмногу до 30 дена. 

(3) За време на пробната испорака на топлинска 
енергија дистрибутерот врши контрола и испитување 
на функционалноста на секој дел од топлинската ста-
ница и приклучокот пооделно и како целина. 

(4) Во случај на утврдена нефункционалност на дел 
од топлинската станица и приклучокот пооделно и ка-
ко целина, дистрибутерот ја прекинува испораката на 
топлинска енергија. Испораката продолжува по откло-
нување на недостатоците од страна на барателот за 
приклучување. 

(5) Во случај на утврдена функционалност на сите 
делови на топлинската станица и приклучокот во пери-
одот на пробна испорака, Дистрибутерот изготвува 
Потврда за функционален прием на приклучокот и топ-
линската станица, која ја доставува до снабдувачот и 
инвеститорот.  

(6) По завршување на пробната работа снабдувачот 
изготвува Изјава за термоенергетски прием на грејната 
инсталација на потрошувачите и објектот која ја доста-
вува до дистрибутерот, инвеститорот и потрошувачите. 
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Член 11 
Решение за согласност за пристап на дистрибутивниот 
систем заради преземање на топлинска енергија за 

греење 
 
(1) Врз основа на Потврда за функционален прием 

на приклучокот и топлинската станица и Изјавата за 
термоенергетски прием на грејната инсталација Дис-
трибутерот издава Решение за согласност за пристап на 
дистрибутивниот систем заради преземање на топлин-
ска енергија за греење. 

(2) Решение за согласност за пристап на дистрибу-
тивниот систем заради преземање на топлинска енер-
гија за греење ги содржи основните податоци за бара-
телот,  крајниот рок за започнување на редовна испора-
ка на топлинска енергија  и  правна поука. 

(3) Во случај на негативно Решение за согласност за 
пристап на дистрибутивниот систем заради преземање 
на топлинска енергија за греење, покрај правната поука 
и основните податоци за барателот, дистрибутерот ќе 
ги образложи причините поради кои Решението е нега-
тивно. 

(4) По добивање на позитивно Решение за соглас-
ност за пристап на дистрибутивниот систем заради 
преземање на топлинска енергија за греење и платен 
надоместок за приклучување, Потрошувачот стекнува 
право за преземање на топлинска енергија за греење. 

(5) Меѓусебните права и обврски поврзани со пре-
земање или предавање на топлинска енергија за греење 
се уредуваат со договори меѓу корисниците на дистри-
бутивниот систем. 

 
Член 12 

Владение, управување и одржување на новиот 
приклучок и топлинската станица 

 
(1) Потрошувачот може да избере еден од следните 

случаи за натамошо владение на приклучокот и топ-
линската станица: 

1) да го предаде приклучокот и/или топлинската 
станица во владение на дистрибутерот  

2) да го задржи приклучокот и топлинската станица 
во владение. 

(2) Потрошувачот, од став (1) алинеа 1) од овој 
член го предава приклучокот и топлинската станица во 
владение на дистрибутерот без надоместок, при што 
сопственоста останува непроменета.  

(3) Опремата и уредите од приклучокот и топлин-
ската станица кои се предмет на предавање во владе-
ние на дистрибутерот се наведени во Записник потпи-
шан од двете страни. 

(4) Трошоците за одржување на приклучокот се на 
сметка на дистрибутерот.  

(5) Потрошувачот може да побара од операторот да 
му го врати владението на приклучокот и топлинската 
станица.  

(6) Ако потрошувачот, од став (1) алинеа 2 од овој 
член, го задржи приклучокот во владение треба да: 

1) му овозможи на дистрибутерот управување со 
приклучокот и топлинската станица согласно овие 
Мрежни правила; 

2) обезбеди одржување на приклучокот и топлин-
ската станица, кое може да биде од страна на правно 
лице регистрирано за вршење дејност одржување на 
топлински инсталации, кое ќе ги почитува важечките 
технички стандарди за изведба и одржување на прик-
лучокот. Одржувањето секогаш се изведува во присус-
тво на овластено лице на дистрибутерот. 

(7) Доколку потрошувачот не обезбедил одржување 
на приклучокот и топлинската станица, во случај на де-
фект на приклучокот и писмена пријава од корисникот 

за санација на дефектот до дистрибутерот, дистрибуте-
рот ќе ја изврши санацијата на дефектот, при што тро-
шоците за извршената санација ќе бидат покриени од 
страна на потрошувачот. 

 
2.2 МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА НА  

НАДОМЕСТОК ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ 
 

Член 13 
Методологија за пресметка на надоместокот за 

приклучување 
 
(1) Надоместокот за приклучување го плаќа барате-

лот за приклучување и се состои од: 
1) надоместок за проектирање и изградба на прик-

лучок и топлинска станица, 
2) надоместок за создавање технички услови во 

дистрибутивниот систем за приклучување на нови ко-
рисници  

(2) Дистрибутерот ќе им обезбеди на лицата кои ба-
раат приклучување на дистрибутивната мрежа процена 
на трошоците за изградба на приклучокот и топлинска-
та станица и процена на трошоците за создавање на 
техничките услови во дистрибутивниот систем за прик-
лучување на нови корисници, 

(3) Методологијата за пресметка на надоместокот 
за приклучување ја изготвува дистрибутерот и е соста-
вен дел од овие Мрежни правила (Прилог 1). 

 
2.3 ПОСТАПКА ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ НА КОРИСНИК 

ОД ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ 
 

Член 14 
Исклучување по барање 

 
(1) Секој потрошувач може да побара исклучување 

од системот за дистрибуција на топлинска енергија.  
(2) Барањето на потрошувачот од став (1) на овој 

член го доставува до Снабдувачот кој, доколку утврди 
дека потрошувачот ги исполнил сите достасани об-
врски за преземената топлинска енергија согласно до-
говорот за снабдување, барањето на потрошувачот за 
исклучување го доставува до дистрибутерот.  

(3) Во случај да се исклучува целото мерно место, 
дистрибутерот го реализира исклучувањето. 

(4) Во случај потрошувачот да се исклучува од греј-
ната инсталација на објектот, дистрибутерот ги обезбе-
дува потребните технички услови за извршување на ис-
клучувањето и го известува потрошувачот за денот и 
часот, односно периодот во кој може да се изврши ис-
клучувањето.  

(5) Потрошувачот го известува дистрибутерот за 
завршеното исклучување кој треба во најкус можен рок 
да ја стави грејната инсталација во функција и да овоз-
можи испорака на топлинска енергија до останатите 
потрошувачи на мерното место. 

(6) Исклучувањето на потрошувач од грејната 
инсталација се врши исклучиво во периоди во кои нема 
испорака на топлинска енергија.  

(7) Контролата на извршеното исклучување ја врши 
снабдувачот. За извршеното исклучување се составува 
Записник кој се потпишува од страна на снабдувачот и 
потрошувачот кој барал исклучување. 

(8) Потрошувачот кој бара исклучување ги подне-
сува сите трошоци поврзани со исклучувањето соглас-
но член 6 и член 7 од Тарифниот систем за продажба 
на топлинска енергија. 

(9) Исклучениот потрошувач треба да им овозможи 
на дистрибутерот и снабдувачот пристап до мерното 
место, односно грејната инсталација, заради контрола 
на неовластено користење на топлинска енергија и от-
читување на мерачот или распределителот.   
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Член 15 
Присилно исклучување 

 
(1) Присилно исклучување на корисници од дистри-

бутивниот систем може да спроведе снабдувачот, во 
случај кога потрошувачот не ги исполнува условите од 
договорот за снабдување со топлинска енергија, а по 
обезбедување на услови за реализација од страна на 
дистрибутерот. 

(2) Присилно исклучување на корисници од систе-
мот може да спроведе дистрибутерот во случај кога ко-
рисникот неовластено превзема топлинска енергија, 
предизвикува дерегулација на системот, ја загрозува 
безбедноста на извршителите и функционалноста на 
системот заради техничка неисправност на грејната 
инсталација и опремата во топлинската станица, за што 
писмено ќе ги извести корисникот и снабдувачот. 

 
Член 16 

Место и начин на исклучување 
 
(1) Сите постројки за производство и потрошувачка 

на топлинската енергија треба да бидат исклучени од 
дистрибутивната мрежа во согласност со важечките 
технички стандарди и со цел да се избегне нарушување 
на доверливоста на целиот систем. 

(2) Местото на исклучување кај корисниците е мес-
тото каде се врши примопредавање на топлинската 
енергија, при што се применува начин на исклучување 
кој што не предизвикува физичко оштетување на дел 
од системот, а се оневозможува повторно приклучува-
ње без најава кај дистрибутерот. 

(3) Место на исклучување кај потрошувачите се 
приклучоците на грејните тела или приклучокот на 
инсталацијата која ги поврзува грејните тела на потро-
шувачот. 

(4) Исклучениот корисник е физички одвоен од: 
1) дистрибутивната мрежа, 
2) топлинската станица и 
3) грејната инсталација. 
(5) До колку сите потрошувачи од едно мерно мес-

то бараат да се исклучат, исклучувањето може да се ре-
ализира и од топлинската станица (доколку постои тех-
ничка можност), или од шахта, при што до снабдувачот 
се доставува писмена согласност од сите потрошувачи.  

(6) При исклучување на топлинската станица од 
дистрибутивниот систем која му била претходно даде-
на во владение на дистрибутерот,  дистрибутерот во 
рок од 1 месец треба да направи  примопредавање на 
просторијата и топлинската станица на претставник на 
корисникот, со записник во кој се наведени елементите 
кои се вградени. 

 
2.4 ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРИКЛУЧОК 

И ТОПЛИНСКА СТАНИЦА 
 

Член 17 
Барање за согласност за изменување на постоен 

приклучок и топлинска станица 
 
(1) Постојниот корисник – потрошувач на топлин-

ска енергија до дистрибутерот поднесува Барање за 
согласност за изменување на постоен приклучок и топ-
линска станица, во случаи ако: 

1) ја зголемува приклучната инсталирана моќност 
над 20% во однос на претходно одобрената, 

2) го менува постојниот приклучок, 
3) врши промени на мерната опрема, 
4) врши одделување на едно мерно место на пого-

лем број мерни места на иста локација. 

Член 18 
Решение за согласност за измена на приклучок и 

топлинска станица 
 
(1) Дистрибутерот, во рок од 15 дена по добиеното 

Барање за согласност за изменување на постоен прик-
лучок и топлинска станица издава Решение за соглас-
ност за измена на приклучок  и топлинска станица. 

(2) Решение за согласност за измена на приклучок и 
топлинска станица, освен податоци за барателот и 
правна поука, содржи Техничко решение за измената, и 
технички услови кои, согласно Посебните технички ус-
лови за проектирање, изведба и одржување на дистри-
бутивниот систем, треба да бидат исполнети од Барате-
лот за да приклучокот и топлинската станица по изве-
дената измена бидат ставени повторно во функција и 
приклучени кон дистрибутивниот систем. 

(3) Во случај на одбивање на Барањето за соглас-
ност за изменување на постоен приклучок и топлинска 
станица, во Решението покрај правната поука и основ-
ните податоци за барателот, дистрибутерот ќе ги об-
разложи причините за одбивањето на барањето. 

 
Член 19 

Изведба на измените на приклучокот и топлинска 
станица 

 
(1) Изведбата на измените на приклучокот и топлин-

ската станица во сите фази е на трошок на барателот.   
(2) Барателот ќе го плати  на дистрибутерот само 

делот од надоместокот за приклучување што се однесу-
ва за создавање технички услови во системот за прик-
лучување на нови корисници само за зголемената 
приклучна моќност. 

(3) Барателот писмено ќе го извести дистрибутерот 
за датумот кога ќе почне да ја изведува измената на 
приклучокот и топлинската станица и ќе назначи одог-
ворно лице за комуникација со техничкиот надзор на 
дистрибутерот. 

(4) Врз основа на Решението за согласност за изме-
на на приклучок и топлинска станица и Посебните тех-
нички услови за проектирање, изведба и одржување на 
дистрибутивен систем, барателот пристапува кон изме-
на на приклучокот и топлинската станица, при што 
дистрибутерот:  

1) врши технички надзор во сите фази на изведбата 
2) за резултатите од техничкиот надзор на секоја 

фаза на изведбата писмено го известува одговорното 
лице на барателот, 

3) оперативно го организира спојувањето на приклу-
чокот и топлинската станица со дистрибутивната мрежа, 

4) издава Потврда за изведени измени на приклучок 
и топлинска станица, со кои потврдува дека измените 
се изведени целосно согласно Решението за согласност 
за измена на приклучок и топлинска станица и Посеб-
ните технички услови за проектирање, изведба и од-
ржување на дистрибутивниот систем. 

 
2.5 ПОСТАПКА ЗА ДИСЛОКАЦИЈА НА ДЕЛ ОД 

ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА 
 

Член 20 
Барање за согласност за дислокација на дел  

од дистрибутивната мрежа 
 
(1) Секое правно и физичко лице може да поднесе 

Барање за согласност за дислокација на дел од дистри-
бутивната мрежа, доколку дислокацијата не е во спро-
тивност со овие Мрежни правила и другите законски и 
подзаконски акти. 
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Член 21 
Решение за согласност за дислокација на дел  

од дистрибутивната мрежа 
 
(1) Дистрибутерот, во рок од 15 дена по добиеното 

Барање за согласност за дислокација на дел од дистри-
бутивната мрежа издава Решение за согласност за дис-
локација на дел од дистрибутивната мрежа. 

(2) Решението за согласност за дислокација на дел 
од дистрибутивната мрежа, освен податоци за барате-
лот и правна поука, содржи Техничко решение за дис-
локација на дел од мрежата како и сите технички усло-
ви кои, согласно Посебните технички услови за проек-
тирање, изведба и одржување на дистрибутивниот сис-
тем, треба да бидат исполнети од Барателот за да ново-
изградениот дел од дистрибутивната мрежа биде ста-
вен во функција. 

(3) Во случај на негативно Решение за претходна 
согласност за дислокација на дел од дистрибутивната 
мрежа, покрај правната поука и основните податоци за 
барателот, дистрибутерот ќе ги образложи причините 
поради кои Решението е негативно. 

(4) Проектот за новиот дел од дистрибутивната 
мрежа  треба да биде изготвен според Техничкото ре-
шение за изведба кое е составен дел од Решението за 
согласност за дислокацијата од страна на лиценцирани 
фирми за проектирање, ревидирани од лиценцирани 
фирми за ревизија и мора да биде верифициран од 
страна на дистрибутерот. 

(5) Дистрибутерот за сметка на барателот може да 
изготви проект за новиот дел од дистрибутивната 
мрежа. 

 
Член 22 

Изведба на дислокација на дел од дистрибутивната 
мрежа 

 
(1) Изведбата на дислокација на дел од дистрибу-

тивната мрежа во сите фази е на трошок на барателот. 
(2) Дислокациите се изведуваат од 01.05 до 01.09 
(3) Барателот писмено ќе го извести дистрибутерот 

за датумот кога ќе почне да го изведува новиот дел од 
дистрибутивната мрежа и назначува одговорно лице за 
комуникација со техничкиот надзор на дистрибутерот. 

(4) Врз основа на Решението за согласност за дис-
локација на дел од дистрибутивната мрежа, Проектот 
за новиот дел од мрежата и Посебните технички усло-
ви за проектирање, изведба и одржување на дистрибу-
тивен систем, барателот пристапува кон изведба на но-
виот дел од дистрибутивната мрежа, при што дистри-
бутерот:  

1) врши технички надзор во сите фази на изведбата, 
2) за резултатите од техничкиот надзор на секоја 

фаза на изведбата писмено го известува одговорното 
лице на барателот, 

3) оперативно го организира спојувањето на ново-
изградениот дел од дистрибутивната мрежа на дистри-
бутивниот систем, 

4) издава Потврда за изведениот дел од дистрибу-
тивната мрежа, со кои потврдува дека новоизградениот 
вод е изведен целосно согласно Решението за соглас-
ност за дислокација на дел од дистрибутивната мрежа, 
Проектот и Посебните технички услови за проекти-
рање, изведба и одржување на дистрибутивниот сис-
тем. 

3. ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА 
ГИ ОБЕЗБЕДАТ КОРИСНИЦИТЕ НА  

ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ 
 

Член 23 
Определување на место на разграничување меѓу  

корисниците на дистрибутивната мрежа 
 
(1) Границата помеѓу дистрибутерот и регулирани-

от производител односно производителот се верифику-
ваните мерни уреди во сопственост на дистрибутерот; 

(2) Границата меѓу дистрибутерот и снабдувачот со 
топлинска енергија е мерното место, односно мерниот 
уред на влез во топлинската станица со кој се мери ис-
порачаната топлинска енергија на влез во објектот; 

(3) Границата помеѓу дистрибутерот и потрошува-
чите се местата на поврзување на приклучоците со дис-
трибутивната мрежа. 

 
Член 24 

Технички и други услови кои треба да ги обезбеди 
регулираниот производител 

 
(1) Регулираниот производител треба: 
1) да обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и 

квалитетно производство на топлинска енергија за пот-
ребите на потрошувачите, 

2) да обезбеди енергија за покривање на загубите во 
системот, системска резерва и системски услуги за од-
ржување на потребни работни параметри (температура 
и притисок) во рамките на системот за топлинска енер-
гија, 

3) да врши испорака на произведената количина на 
топлинска енергија до точката на прием на дистрибу-
тивната топловодна мрежа, 

4) да врши мерење на испорачаната топлинска 
енергија во дистрибутивната мрежа со сопствени вери-
фикувани мерила во функција на контролно мерење на 
мерењето што го врши дистрибутерот со своите вери-
фикувани мерила, 

5) на носителите на лиценца за вршење на енергет-
ска дејност дистрибуција на топлинска енергија и снаб-
дување со топлинска енергија да им ги обезбеди сите 
потребни информации за извршување на нивните об-
врски од лиценците, 

6) да управува со работата на постројките за произ-
водство на топлинска енергија во согласност со закон, 
други прописи, Мрежните правила и условите и крите-
риумите пропишани во лиценцата, 

7) да ги одржува квалитетно своите производни 
единици, приклучокот кон дистрибутивната мрежа и 
мерачите на топлинска енергија со кои се врши кон-
тролно мерење на топлинската енергија која ја испора-
чува во дистрибутивниот систем,  

8) да ги извести дистрибутерот за евентуалните на-
малувања или прекини на испораката на топлинската 
енергија, причините на прекинот на производство на 
топлинска енергија,  како и очекуваното време на трае-
њето на прекинот.  

 
Член 25 

Технички и други услови кои треба да ги обезбеди 
производителот 

 
(1) Производител треба: 
1) да обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и 

квалитетно производство и испорака на топлинска 
енергија до точката на прием во дистрибутивната 
мрежа, 
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2) да врши мерење на испорачаната топлинска 
енергија во дистрибутивната мрежа со сопствени вери-
фикувани мерила во функција на контролно мерење на 
мерењето што го врши дистрибутерот со своите вери-
фикувани мерила, 

3) да му ги обезбеди на дистрибутерот сите потреб-
ни податоци и информации кои се неопходни за из-
вршувањето на неговите обврски од лиценцата, 

4) да го извести дистрибутерот за евентуалните на-
малувања или прекини на испораката на топлинската 
енергија, како и очекуваното време на траењето на пре-
кинот. 

 
Член 26 

Технички и други услови кои треба да ги обезбеди 
потрошувачот 

 
(1) Потрошувачот кој е приклучен на дистрибутив-

ниот систем треба: 
1) да ја одржува грејната инсталација и приклучо-

кот согласно условите наведени во член 12  од овие 
Мрежни правила и на начин кој нема да го наруши ква-
литетот на греењето на други потрошувачи, како и да 
не го загрози нивното здравје и имот, 

2) секоја постапка на одржување на грејната инста-
лација и приклучокот да ја пријави кај дистрибутерот 
при што дистрибутерот извршува празнење на хемиски 
подготвената вода од инсталациите, 

3) да ги надомести трошоците за празнење на хе-
миски подготвената вода од инсталацијата согласно со 
Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија, 
во период определен од страна на дистрибутерот, 

4) да не ја попречува испораката на енергија на дру-
ги корисници, 

5) да не врши манипулација со мерните уреди,  
6) да не врши празнење на хемиски подготвената 

вода од грејната инсталација и топлинска станица,  
7) да обезбеди непречен пристап до топлинската 

станица, мерните уреди и грејната инсталација на ов-
ластените лица на дистрибутерот, 

8) да ја одржува хигиената во пристапните просто-
рии и во просторијата на топлинската станица, 

9) да обезбеди континуирано напојување со елек-
трична енергија на уредите во топлинската станица, 

10) во најкус можен рок да пријави кај дистрибуте-
рот дефект односно оштетување на приклучокот, мер-
ните уреди и грејните инсталации,  

11) да не врши приклучување на свој објект, уред  
или инсталација и да не овозможува приклучување на 
друг корисник без согласност на дистрибутерот, 

12) да не ја користи опремата и уредите во топлин-
ските станици и грејната инсталација спротивно на 
препораки и упатства од дистрибутерот, 

13) да не вградува во топлинската станица и во 
внатрешната инсталација елементи кои не се во соглас-
ност во Посебни технички услови за проектирање, из-
ведба и одржување на дистрибутивен систем, а кои 
предизвикуваат внатрешна корозија и не се отпорни на 
топлоносител со pH еднаков на 9,5.  

 
4. МЕРКИТЕ, АКТИВНОСТИТЕ И ПОСТАПКИТЕ ВО 

СЛУЧАЈ НА ХАВАРИИ 
 

Член 27 
Заштита на системот 

 
(1) Со цел да се обезбеди заштита на дистрибутив-

ниот систем, проектирањето и изведбата на дистрибу-
тивната мрежа се врши на начин кој ќе овозможи ис-

клучување на пооделните делови на дистрибутивната 
мрежа поради било какво пореметување, за тоа да не се 
одрази на останатите делови од системот за дистрибу-
ција на топлинска енергија. 

(2) Заштитата на дистрибутивниот систем се пости-
гнува преку вградување на затварачка арматура заради 
изолирање, заштита од ангажирање на проток над доз-
волениот заради спречување на хидраулична дерегула-
ција на дистрибутивната мрежа, продор на хемиски 
нетретирана вода од инсталацијата на објектот во дис-
трибутивната мрежа и друго. 

(3) Дистрибутерот со свои интерни акти уредува 
правила и стратегии за преземање на мерки и постапки 
за безбедно функционирање на дистрибутивниот сис-
тем, како и за ефикасно отстранување на можни дефек-
ти во дистрибутивниот систем.  

 
Член 28 

Одбранбен план 
 
(1) Заради спречување на ширење и пренесување на 

појави и настани кои што предизвикале или би можеле 
да предизвикаат дефекти или нарушувања на гранич-
ните вредности во дистрибутивната мрежа и заради от-
странување на дефектите и нарушувањата, дистрибуте-
рот донесува Одбрамбен план во кој се пропишани 
превентивни мерки и корективни дејствија. 

(2) Заради спроведување на превентивните мерки, 
дистрибутерот врши и периодични проверки на систе-
мот за дистрибуција на топлинска енергија со испитен 
притисок, за откривање на потенцијално слабите места 
на системот.  

(3) Превентивните мерки се состојат во управување 
на дистрибутивната мрежа на таков начин со што ќе се 
постигне елиминирање на можноста појавениот дефект 
на било кој дел од дистрибутивната мрежа да прерасне 
во големо пореметување на системот. 

(4) Корективните дејствија се состојат во изолира-
ње на делот од дистрибутивната мрежа каде што се по-
јавил дефектот, за да се избегне понатамошно ширење 
на последиците од дефектот и да се одржи поголемиот 
дел од дистрибутивната мрежа во нормални услови. 

(5) Одбранбениот план содржи: 
1) мерки за заштита при зголемени губитоци на 

топлоносителот, 
2) мерки за заштита од дерегулација на дистрибу-

тивната мрежа.  
 

Член 29 
Мерки за заштита при зголемени губитоци  

на топлоносителот 
 
(1) Одбранбениот план треба да се предвидат мерки 

и дејствија со кои ќе се намалат, односно спречат : 
1) последиците од влијанието на зголемените губи-

тоци на топлоносителот на работењето на постројките 
на регулираниот производител на топлинска енергија 
кои може да доведат до испад на топланите,  

2) промените на параметрите за квалитетот на топ-
линската енергија на местото на испорака, настанати 
поради зголемување на губитоци на топлоносителот.  

 
Член 30 

Мерки за заштита од дерегулација на  
дистрибутивниот систем 

 
(1) За одржување на потребниот проток на топлоно-

сителот во дистрибутивната мрежа, неопходно е места-
та на приклучок на корисниците да бидат обезбедени 
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со соодветни регулатори (ограничувачи) на протокот 
на топлоносителот и друга опрема која е во функција 
на одржување на протокот кај корисниците.  

(2) Во случај на дерегулација на функционирањето 
на дистрибутивната мрежа, односно промена на пара-
метрите на топлоносителот на местата на приклучува-
ње на корисниците на дистрибутивната мрежа предиз-
викани од несоодветен начин на  приклучување  и ко-
ристење на дистрибутивната мрежа од страна на корис-
ниците, дистрибутерот треба: 

1) да изврши контрола на местата за можната појава 
и да ги утврди причините за настанатата дерегулација 
на функционирањето на дистрибутивната мрежа;  

2) да преземе мерки за елиминирање на утврдените 
причини за појавата на дерегулација на функционира-
њето на дистрибутивната мрежа.  

 
5. ФУНКЦИОНАЛНИТЕ БАРАЊА И КЛАСАТА НА 
ТОЧНОСТ НА МЕРНИТЕ УРЕДИ, КАКО И НАЧИНОТ 

НА МЕРЕЊЕ И ПРЕСМЕТКА НА ПРЕЗЕМЕНА И 
ИСПОРАЧАНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ВО И ОД 

ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ 
 

Член 31 
Мерење и мерно место 

 
(1) Мерење на топлинската енергија која дистрибу-

терот ја презема во дистрибутивниот систем од регули-
раниот производител и од производителите на топлин-
ска енергија се врши со мерни уреди за топлинска 
енергија за кои Бирото за метрологија има издадено 
сертификат за верификација (во понатамошен текст 
мерни уреди) кои се во сопственост на дистрибутерот и 
се поставени на точно дефинирано место на влез во 
дистрибутивниот систем. 

(2) Мерење на топлинската енергија која дистрибу-
терот ја испорачува на мерните места на потрошувачи-
те се врши со верификувани мерни уреди на топлинска 
енергија поставени на точно дефинирано место во топ-
линската станица. 

(3) На едно мерно место, односно на една топлинска 
станица, може да има приклучено повеќе потрошувачи. 

 
Член 32 

Мерни уреди 
 
(1) Дистрибутерот врши набавка, верификација, по-

ставување и одржување на мерните уреди во топлин-
ските станици на кои се приклучени објектите на пот-
рошувачите. 

(2) Дистрибутерот ќе набави и постави мерен уред 
на мерното место приклучено без мерен уред во топ-
линска станица на приклучен потрошувач на дистрибу-
тивниот систем, а потрошувачот ќе обезбеди пристап 
до мерното место за непречена реализација на истото. 
Необезбедувањето на пристап за поставување на мерен 
уред ќе се смета за неовластено преземање на топлин-
ска енергија согласно член 42, став 1, алинеа 4 од овие 
Мрежни правила.  

(3) Мерниот уред на топлинска енергија кој дистри-
бутерот го набавил и го поставил на мерното место во 
топлинската станица на потрошувачот заради мерење 
на топлинската енергија која се испорачува на мерното 
место е сопственост на дистрибутерот. 

(4) Уредите врз основа на кои се врши локално рас-
пределување на топлинската енергија помеѓу различни 
потрошувачи во еден објект за кои што има еден мерен 
уред се составен дел од системот за мерење на потро-
шената топлинска енергија во објектот и се во сопстве-
ност на дистрибутерот. 

(5) Регулираниот производител и производителите 
на топлинска енергија ги набавуваат, поставуваат, од-
ржуваат контролните мерни уреди, кои се нивна соп-
ственост и со кои се мери предадената топлинска енер-
гија во дистрибутивниот систем. 

(6) Потребниот простор, комплетната инсталација и 
трошоците за ел.енергија кои ги користат верификува-
ните мерни уреди, ги обезбедуваат корисниците на 
дистрибутивниот систем (регулираниот производител, 
производителот и потрошувачите). 

(7) Типот, карактеристиките и местоположбата на 
мерните уреди ја утврдува операторот на системот за 
дистрибуција во зависност од техничките можности на 
приклучното место и истата може да биде во или над-
вор од границите на имотот на корисниците. 

(8) Опремата преку која може да се влијае на точнос-
та и исправноста на мерењето и/или на пресметката на 
преземената и испорачана топлинската енергија потреб-
но е да биде пломбирана од страна на дистрибутерот. 

(9) Контрола, замена на неисправен мерниот уред и 
редовна верификација врши дистрибутерот на свој тро-
шок. 

(10) Контрола на мерниот уред во топлинската ста-
ница, негова замена и вонредна верификација може да 
побара потрошувач или група на потрошувачи на мер-
ното место со поднесување на писмено барање до 
Снабдувачот кој контролата, замената и вонредната ве-
рификација  ја организира во договор со барателот и 
дистрибутерот. 

(11) Ако при вонредна верификација на мерниот 
уред, по барање на потрошувачот се утврди дека мер-
ниот уред е неисправен, трошокот за контрола, замена 
и вонредна верификација на мерниот уред е на товар на 
дистрибутерот, а во спротивно сите трошоци се на то-
вар на лицето кое ја побарало вонредната верифика-
ција. Потрошената топлинска енергија на мерното мес-
то во периодот за кој мерењето се прогласува за неис-
правно се пресметува согласно член 38 од овие Мреж-
ни правила. 

 
Член 33 

Стандарди на мерната опрема 
 
(1) Мерните уреди треба да бидат со соодветна кла-

са на точност и прописно пломбирани и верификувани 
на начин и рок утврдени со Законот за метрологија и 
други прописи. 

(2) Мерните уреди треба да: 
1) бидат соодветно опремени за мерење на проток 

на топлоносителот, температура на влезната и поврат-
ната линија на топлоносителот, да имаат единица за 
пресметка на енергија и да бидат димензионирани спо-
ред потребите на соодветниот корисник, 

2)  одговараат на МКС ЕН 1434  стандарди, 
3) имаат класа на точност согласно важечките про-

писи. 
(3) Сите карактеристики на мерната опрема и по-

ставувањето се одредени во Посебните технички усло-
ви за проектирање, изведба и одржување на дистрибу-
тивен систем. 

 
Член 34 

Мерени големини на топлоносителот на влез во 
дистрибутивната мрежа 

 
(1) Мерните уреди инсталирани на цевководите на 

излез од секоја поединечна топлана, односно на влез на 
цевководите од дистрибутивната мрежа, треба да мерат 
и локално да ги покажуваат следниве податоци: 
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1) измерена кумулативна топлинска енергија во 
kWh или MWh (GJ), 

2) протекнат кумулативен  волумен на топлоноси-
телот во m3, 

3) температура на топлоносителот на влез во дис-
трибутивната мрежа во 

о
C, 

4) температура на топлоносителот на поврат од 
дистрибутивна мрежа во 

о
C, 

5) моментален проток на топлоносителот во m3/h 
или l/s, 

6) моментална моќност (kW, MW). 
 

Член 35 
Мерени големини на топлоносителот на мерно  

место во топлинските станици 
 
(1) Мерните уреди, инсталирани на мерните места 

во топлинските станици во објектите на потрошувачи-
те треба да мерат и локално да ги покажуваат следниве 
податоци: 

1) измерена кумулативна топлинска енергија во 
kWh или MWh, 

2) протекнат кумулативен  волумен на топлоноси-
телот во m

3
, 

3) температура на топлоносителот на влез во топ-
линската станица на објектот во 

о
C, 

4) температура на топлоносителот на излез од топ-
линската станица на објектот во 

о
C, 

5) моментален проток на топлоносителот во m3/h 
или l/s, 

6) моментална моќност (kW, MW). 
(2) Мерните уреди треба да бидат во состојба да ра-

ботат најмалку шест месеци без надворешен извор на 
енергија.  

 
Член 36 

Отчитување на мерни уреди на влез во дистрибу-
тивната мрежа и во топлинските станици 

 
(1) Отчитувањето на мерни уреди на влез во дис-

трибутивната мрежа се врши од страна на дистрибуте-
рот во присуство на преставници на регулираниот про-
изводител, производителот и Регулаторната комисија 
за енергетика со отчитување на лице место, првиот ден 
во месецот во 08:00 часот, при што се изготвува запис-
ник кој го потпишуваат сите присутни преставници, со 
состојба на калориметрите во 24:00 часот во последни-
от ден во месецот, кај мерните уреди каде што има 
вградена мемориска единица. При промена на цената 
се врши дополнително читање.  

(2) Записникот за отчитаните состојби на мерните 
уреди на влез во дистрибутивната мрежа е пропишан 
на образец даден во Прилог 2 кој е составен дел на 
овие Мрежни правила.  

(3) Отчитувањето на мерните уреди во топлинските 
станици се врши од страна на дистрибутерот, далечин-
ски преку мониторинг систем, со отчитување на лице 
место или со самоотчитување еднаш месечно а при 
промена на цената се врши дополнително читање. 

(4) Снабдувачот може да изврши контрола на отчи-
таната топлинска енергија на мерните уреди во присус-
тво на овластено лице од дистрибутерот. 

(5) Контрола на отчитаната топлинска енергија мо-
же да побара потрошувач или група на потрошувачи на 
мерното место со поднесување на писмено барање до 
Снабдувачот кој контролата ја организира во договор 
со барателот и дистрибутерот. 

(6) Потрошувачите добиваат податоци за потроше-
ната топлинска енергија за секој месец во доставените 
фактури. 

 
Член 37 

Определување на испорачаната топлинска енергија 
на мерно место со пресметка 

 
(1) Определување на испорачаната топлинска енер-

гија на мерно место со пресметка се врши во случај: 
1) на неисправен мерен уред, 
2) мерилото во целиот период или во дел од перио-

дот било нефункционално заради проток на топлоноси-
телот вон мерниот опсег на мерилото, 

3) ако од оправдани причини, не е прочитана регис-
трираната топлинска енергија на мерниот уред.  

(2) Во случајот од ставот 1, алинеја 3 на овој член, 
при првото следно читање надоместокот ќе се изедначи 
соодветно на потрошената топлинска енергија кај пот-
рошувачите.  

 
Член 38 

Пресметка на испорачаната топлинска енергија на 
мерно место преку топлинска моќност 

 
(1) Испорачаната топлинска енергија на мерно мес-

то со пресметка се врши преку топлинска моќност спо-
ред следната формула: 

 
Epre = Wan × [(20−tnsr)/(20−tnpr)] × H 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 39 

Пресметка на преземената топлинска енергија од 
регулираниот производител  во дистрибутивната 

мрежа 
 
(1) Во случај на неисправност на верификуваниот 

мерен уред на влез во дистрибутивната мрежа кој е 
сопственост на дистрибутерот, преземената топлинска 
енергија во дистрибутивната мрежа се одредува според 
измерената енергија на соодветниот верификуван и ис-
правен мерен уред сопственост на регулираниот произ-
водител. 

(2) При истовремена неисправност на мерниот уред 
на влез во дистрибутивната мрежа кој е сопственост на 
дистрибутерот и на мерниот уред на излез од произ-
водната постројка кој е сопственост на регулираниот 
производител, предадената топлинска енергија во дис-
трибутивната мрежа се определува преку потрошеното 
гориво според следната формула: 
 

Q =  Bg * Hd *η 
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Член 40 
Преземена топлинска енергија од производители   

во дистрибутивната мрежа 
 
(1) Мерењето на превземената топлинска енергија 

од производители на топлинска енергија се врши со ве-
рификуван мерен уред на влез во дистрибутивната мре-
жа кој е сопственост на дистрибутерот, 

(2) Во случај на неисправност на верификуваниот 
мерен уред на влез во дистрибутивната мрежа кој е 
сопственост на дистрибутерот, преземената топлинска 
енергија во дистрибутивната мрежа се одредува според 
измерената енергија на соодветниот верификуван и ис-
правен мерен уред сопственост на производителот. 

 
6. НЕОВЛАСТЕНО ПРЕЗЕМАЊЕ НА ТОПЛИНСКА 

ЕНЕРГИЈА ОД ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ 
 

Член 41 
Случаи на неовластено преземање на топлинска 

енергија од дистрибутивната мрежа 
 
(1) Под неовластено преземање на топлинска енер-

гија од дистрибутивниот систем се подразбираат след-
ните случаи: 

1) ако корисникот извршил приклучување на својот 
објект на дистрибутивната мрежа, без Решение за сог-
ласност за пристап на дистрибутивниот систем и без 
склучен договор за снабдување на топлинска енергија 
со снабдувачот, 

2) по исклучување на корисникот од дистрибутивната 
мрежа од страна на дистрибутерот, корисникот повторно 
самоволно се приклучил на дистрибутивната мрежа, 

3) ако корисникот извршил манипулација врз мер-
ниот уред при што превзема нерегистрирана количина 
на топлинска енергија, 

4) ако корисникот превзема нерегистрирана коли-
чина на топлинска енергија без мерна опрема, 

5) ако корисникот извршил премостување на мерна-
та опрема, при што превзема нерегистрирана количина 
на топлинска енергија, 

6) ако корисникот вградил мерна опрема која не е 
одобрена и/или вградена од дистрибутерот, 

7) ако корисникот превзема топлинска енергија преку 
оштетена мерна опрема и/или заштитната пломба е от-
странета, со што е оневозможено правилно регистрирање 
на преземената количина на топлинска енергија. 

 
Член 42 

Определување на неовластено преземена топлинска 
енергија на мерно место 

 
(1) Неовластено преземената топлинска енергија на 

мерно место се пресметува преку топлинска моќност и 
се определува на следниот начин:  
 

Epre = Wan × [(20−tnsr)/(20−tnpr)] × H 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(2) Максималниот период за пресметка на неовлас-

теното користење на топлинска енергија од дистрибу-
тивната мрежа изнесува 1 (една) година наназад од де-
нот на утврдување на неовластеното користење на топ-
линска енергија. 

(3) Периодот за пресметка на неовластено користе-
ње на топлинска енергија од дистрибутивната мрежа 
може да биде пократок од 1 (една) година и во тие слу-
чаи ќе се земе датумот од документацијата на дистри-
бутерот: 

1) момент на настанување на неовластеното корис-
тење, во случај каде истото може да се утврди, 

2) последна извршена контрола на мерното место и 
приклучокот кога не е утврдено неовластено превзема-
ње (отчитување на мерниот уред не се смета како кон-
трола на мерното место и приклучокот) 

3) замена, одјава и пријава на мерниот уред, 
4) последно востановено неовластено користење на 

топлинска енергија, 
(4) За месец во кој е утврдено неовластено презема-

ње на топлинска енергија од дистрибутивната мрежа, 
периодот на неовластено преземање е целиот месец. 

(5) За периодот на неовластено користење на топ-
линска енергија се применуваат важечките цени за топ-
линска енергија и моќност. Вкупниот надоместок кој 
се фактурира на потрошувачот за неовластeно презема-
ње на топлинска енергија се добива така што пресмета-
ната количина на топлинска енергија, добиена според 
равенката од став (1) на овој член, ќе се помножи со ва-
жечкиот тарифен став за топлинска енергија за соод-
ветната категорија на потрошувач.  
 

Член 43 
Постапка на утврдување на неовластено преземање 

на топлинска енергија на мерно место 
 
(1) Собирање на податоци за откривање на неовлас-

тено преземање на топлинска енергија се врши при: 
1) Редовно отчитување на мерни уреди, 
2) Анализа на потрошувачка на топлинска енергија, 
3) Анализа на загуби на опрделени подрачја, 
4) Анализа на оптоварувања на делови од дистрибу-

тивната мрежа во однос на испорачаната топлинска 
енергија, 

5) Одржување на мерно место и приклучок, 
6) Редовна или вонредна верификација на мерна оп-

рема, 
7) Пријава од страна на вработен кај дистрибутерот 

или трето лице, 
(2) Врз основа на податоците од став (1) на овој 

член, за мерното место и/или мерната опрема за кои 
постои сомневање дека неовластено се превзема топ-
линска енергија, дистрибутерот изготвува Работен на-
лог за контрола на мерно место и/или мерна опрема. 

(3) Во случај кога ќе се открие неовластено презе-
мање на топлинска енергија, при извршување на било 
кои други редовни активности (замена на мерен уред, 
исклучување, одржување и сл.) од страна на стручни 
лица на дистрибутерот, се изготвува Записник за ут-
врдување на неовластено преземање на топлинска 
енергија, без претходно издаден работен налог. 

(4) Неовластено преземање на топлинска енергија 
можат да утврдат најмалку две стручни лица на Дис-
трибутерот. 

(5) Стручните лица задолжително треба да поседу-
ваат легитимација издадена од страна на дистрибуте-
рот, која на барање на потрошувачот се должни да ја 
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покажат. Потрошувачот или негов преставник има пра-
во да присуствува на контрола на мерното место. 

(6) Доколку при контрола на мерното место и/или 
на мерната опрема се утврди неовластено преземање на 
топлинска енергија, стручните лица на дистрибутерот 
задолжително треба да изготват Записник за утврдува-
ње на неовластено преземање на топлинска енергија и 
да обезбедат доказ (мерна опрема, оштетени пломби, 
фотографии и сл.). 

(7) Дистрибутерот ја чува документацијата со која 
се утврдило неовластеното преземање на топлинска 
енергија (Записник за утврдување на неовластено пре-
земање на топлинска енергија, Работен налог за кон-
трола на мерното место, фотографии и сл.). 

(8) Работниот налог особено содржи: 
1) Податоци за мерното место, 
2) Податоци за мерната опрема, 
3) Податоци за стручните лица на дистрибутерот. 
(9) Записникот за утврдување на неовластено презе-

мање на топлинска енергија особено содржи: 
1) Податоци за мерното место, 
2) Датум на утврдување на неовластено преземање 

на топлинска енергија, 
3) Податоци за лицата кои извршиле контрола на 

мерното место и/или мерната опрема, 
4) Начин на кој е извршено неовластено преземање 

на топлинска енергија, 
5) Ангажирана моќност на потрошувачот.  
(10) Записникот за утврдување на неовластено пре-

земање на топлинска енергија треба да го потпишат 
најмалку две стручни лица на дистрибутерот и потро-
шувачот, односно негов преставник, доколку е согла-
сен со записникот. Доколу потрошувачот е или негови-
от преставник не е согласен со записникот, тогаш треба 
да се потпише на место “Не сум согласен со записни-
кот“. Доколку потрошувачот одбива да го потпише за-
писникот, стручното лице на дистрибутерот задолжи-
телно го потпишува текстот “Потрошувачот одбива да 
го потпише записникот“. Доколку потрошувачот не е 
присутен при контролата на мерното место и/или мер-
ната опрема, се пишува “Потрошувачот не е присутен“. 

 
Член 44 

Постапка за наплата на неовластено преземената 
топлинска енергија на мерно место и исклучување 

на потрошувач од дистрибутивниот систем 
 
(1) Кога кај потрошувачот е утврдено неовластено 

презвемање на топлинска енергија, на потрошувачот 
му се остава еден примерок од Записникот за утврдува-
ње на неовластено преземање на топлинска енергија. 
Доколку потрошувачот не бил присутен при изготвува-
ње на записникот или одбил да го потпише записникот, 
дистрибутерот ќе му го достави по пошта. 

(2) Дистрибутерот изготвува пресметка на неовлас-
тено преземената количина на топлинска енергија сог-
ласно член 43 од овие Мрежни правила. 

(3) Пресметката со примерок од записникот за ут-
врдување на неовластено преземање на топлинска 
енергија,  работен налог за контрола на мерното место, 
фотографии и сл. кои ги поседува дистрибутерот му ги 
доставува на снабдувачот. 

(4) Снабдувачот, врз основа на документите добие-
ни од дистрибутерот изготвува  фактура  и му ја доста-
вува на потрошувачот. 

(5) Доколку потрошувачот не ја плати фактурата во 
рок од 8 (осум дена), дистрибутерот може да го исклу-
чи потрошувачот од дистрибутивниот систем. 

(6) Во случаи на неовластено преземање на топлн-
ска енергија од член 42 став (1) алинеа 1, 2, 4, 5 и 6 од 
овие Мрежни правила, Дистрибутерот може да го ис-
клучи потрошувачот од дистрибутивниот систем без 
предупредување. 

(7) Дистрибутерот не е одговорен за настанување 
на евентуална материјална или нематеријална штета на 
потрошувачот заради исклучувањето од ставовите  (6) 
и (7) на овој член. 

(8) По утврдување на неовластено преземање на 
топлинска енергија дистрибутерот може да покрене 
судска постапка согласно закон. 

 
Член 45 

Приклучување на потрошувач кој е исклучен поради 
неовластено преземање на топлинска енергија 
 
(1) Во случај кога потрошувачот е исклучен соглас-

но став (1) и став (2) од член 42 од овие Мрежни пра-
вила, може да поднесе Барање за приклучување откако 
ќе ја плати фактурата за неовластено преземање и ќе го 
плати недоместокот за приклучување согласно Одлука-
та за определување на трошоците за исклучување и 
приклучување на топлинска станица (мерно место) на 
корисник од/на топловодна дистрибутивна мрежа која 
ја донесува дистрибутерот по претходно одобрување 
на Регулаторната комисија за енергетика. 

 
7. СОДРЖИНАТА НА ПЛАНОВИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА 
ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ И НАЧИНОТ И ПО-

СТАПКАТА СПОРЕД КОЈА КОРИСНИЦИТЕ НА 
СИСТЕМОТ ГИ ДОСТАВУВААТ НЕОПХОДНИТЕ 
ПОДАТОЦИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ 

ЗА РАЗВОЈ 
 

7.1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 
 

Член 46 
Правила за планирање 

 
(1) При планирањето на одржувањето и развојот на 

системот за дистрибуција  на топлинска енергија се 
применуваат критериумите за проектирање и поста-
пките определени со овие Мрежни правила имајќи ги 
предвид барањата и потребите на сите корисници на 
системот за дистрибуција. 

(2) Идејните проекти за развој, односно за проши-
рување на системот за дистрибуција кои се однесуваат 
за период од најмалку три години, дистрибутерот е 
должен да ги објави на својата веб страна. 

(3) Дистрибутерот системот за дистрибуција го пла-
нира, проектира и гради согласно генералниот и детал-
ните урбанистички планови. 

 
Член 47 

Принцип за планирање 
 
(1) Планирањето на одржувањето и развојот на дис-

трибутивниот систем, треба да се засновува на два бит-
ни функционални аспекти, и тоа: 

1) Адекватност како способност на дистрибутив-
ниот систем да ја преземе и испорача потребната топ-
линска енергија до потрошувачите во дефинираното 
време за испорака, земајќи ги во предвид и разумно 
очекуваните непланирани испади на елементите на 
дистрибутивната мрежа. При планирањето, адекват-
носта на дистрибутивниот систем се постигнува со ди-
мензионирање на елементите на дистрибутивниот сис-
тем во согласност со прифатениот критериум за испол-
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нување на  минималните барања на дистрибутивниот 
систем во однос на испадот на било кој елемент од дис-
трибутивниот систем при што не смее да се загрози 
безбедноста на работењето на дистрибутивниот систем 
заради постигнување на номиналните вредности на 
притисокот или температурата во рамките на толеран-
тното поле, односно граничните вредности, како и ре-
зервни варијанти на снабдување со топлинска енергија 
во случај на изолирање на дел од дистрибутивниот сис-
тем за задоволување на потребите на корисниците.  

2) Сигурност е способност на дистрибутивниот 
систем да ги надмине ненадејните пореметувања и неп-
редвидени испади на елементите. 

(2) При анализа на системот за дистрибуција треба 
да се дефинираат случајните пореметувања и располо-
живите корективни мерки за соодветните поремету-
вања, односно:  

1) Расположива разлика на притисок на прик-
лучното место на потрошувачот, при што дистрибу-
тивниот систем треба да се димензионира така да на 
секое место на приклучок на влез на објектот биде за-
доволена минималната граница за разликата на влезни-
от и излезниот притисок, која обезбедува неопходен 
проток на топлоносител за испорака на потребната ко-
личина на топлинска енергија во сите услови на испо-
рака и постигнување на гарантираната температура во 
просториите кои се грејат. Минималната разлика на 
влезниот и излезниот притисок на местото на приклу-
чување не може да биде помала од p  = 0,5 bar. 

2) Протокот на приклучокот (во топлинската ста-
ница) треба да биде доволен да обезбеди гарантиран 
проток за најнеповолниот потрошувач во најнеповол-
ните услови на работа. 

3) Протокот низ дистрибутивната мрежа треба да 
обезбеди гарантирани протоци на најнеповолните 
приклучни места во најнеповолните услови на работа. 

4) Вредностите на притисокот на топлоносите-
лот на местото на приклучокот да бидат над долните 
гранични вредности на притисокот потребни да обезбе-
дат полнење на инсталацијата на корисникот со топло-
носител, а во спротивно приклучувањето на потрошу-
вачот да биде со индиректен систем или други технич-
ки решенија. 

5) Дистрибутивната мрежа се смета за стабилна 
кога после издвојување на одредена делница, останати-
от дел од системот за дистрибуција на топлинска енер-
гија може да работи нормално и преку истиот може да 
се врши ненарушена (редовна) испорака на топлинска 
енергија на корисниците. 

 
Член 48 

Основни технички податоци за дистрибутивната 
мрежа кои се користат при планирање 

 
 
 
 
 
 
 

Член 49 
Податоци за планирање 

 
(1) Во однос на податоците за планирање се приме-

нуваат следните правила: 
1) Доверливост на системот за дистрибуција на 

топлинска енергија се оценува со анализа на енергет-
скиот систем за топлинска енергија за греење со симу-
лации на дистрибутивната мрежа за задоволување на 

предвидените потреби на потрошувачите при што се 
утврдува потребата од подобрување и зајакнување на 
дистрибутивната мрежа. Податоците кои се неопходни 
за оценување на доверливоста на дистрибутивната мре-
жа ги утврдува дистрибутерот и истите се доставуваат 
од страна на регулираниот производител на топлинска 
енергија, производителите и снабдувачот, по барање на  
дистрибутерот. 

2) Прелиминарни податоци за планирање се по-
датоци кои што му се потребни на дистрибутерот да 
може да врши планирање на системот, а се однесуваат 
на предвидените развојни планови на кориснициите на 
системот за дистрибуција.  Корисниците на системот за 
дистрибуција достават до дистрибутерот податоци за 
нивните постројки за производство и потрошувачка на 
топлинска енергија, како и прелиминарни планови за-
ради изготвување на студии и развојни планови.  

3) Официјaлни податоци за планирање се пода-
тоците од договорите меѓу корисниците на дистрибу-
тивниот систем нивните измени и дополнувања, пода-
тоците од развојните планови на корисниците на дис-
трибутивниот систем  како и податоците кои се барани 
од дистрибутерот во согласност со правилата за плани-
рање, стануваат официјални податоци за планирање и 
истите ја дефинираат основата за планирање на систе-
мот за дистрибуција. 

 
7.2. ОЦЕНКА НА ДОВЕРЛИВОСТ НА СИСТЕМОТ 
ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 
Член 50 

Правила за одржување на доверливост на дистрибу-
тивниот систем 

 
(1) Остварувањето на законски утврдената надлеж-

ност за одржување и развој на дистрибутивниот сис-
тем, како и извршувањето на обврските за обезбедува-
ње на јавна услуга кои што се однесуваат на сигурно, 
навремено и квалитетно снабдување со топлинска 
енергија за греење, дистрибутерот го уредува со Пра-
вила за одржување на доверливост на дистрибутивниот 
систем.  

(2) Правилата за одржување на доверливоста на 
дистрибутивниот систем треба да бидат засновани на: 

1) прогнозираните потреби за топлинска енергија за 
греење, 

2) оценка на адекватноста на производните капаци-
тети, 

3) оценка на адекватноста на дистрибутивната 
мрежа. 

(3) Правилата за одржување на доверливоста на 
дистрибутивниот систем треба да ги содржат мерките 
со кои треба да се обезбеди задоволување на идната 
потрошувачка. 

 
8. НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

НА СИСТЕМСКАТА РЕЗЕРВА И СИСТЕМСКИТЕ 
УСЛУГИ ОД СТРАНА НА РЕГУЛИРАНИОТ  

ПРОИЗВОДИТЕЛ 
 

Член 51 
Договори 

 
(1) Дистрибутерот, по претходно одобрение од Ре-

гулаторната комисија за енергетика, а во согласност со 
важечките закони , овие Мрежни правила и Правилата 
за снабдување со топлинска енергија,склучува Договор 
со регулираниот производител на топлинска енергија 
со времетраење не покусо од една година за: 
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1) обезбедување на системска резерва, 
2) системски услуги за обезбедување на потребните 

работни параметри во дистрибутивниот систем, 
3) топлинска енергија за покривање на загубите во 

дистрибутивниот систем, 
4) топлинска енергија за потребите на потрошува-

чите. 
(2) Со договорот од ставот (1) на овој член, особено 

ќе се уредат: 
1) начинот и постапката за обезбедување на систем-

ска резерва и системските услуги, во согласност со 
овие Мрежни правила; 

2) начинот на плаќање на услугите и топлинската 
енергија што регулираниот производител ги обезбеду-
ва во дистрибутивниот систем. 

(3) Дистрибутерот ја доставува до Регулаторната ко-
мисија за енергетика целокупната документација во 
врска со извршувањето на Договорите со регуалираниот 
производител и производителите, како и финансиски из-
вештаи и ревизија на финансиските извештаи изработе-
ни од овластен ревизор, извештаи за работењето и други 
податоци согласно со условите пропишани со лиценцата 
издадена од Регулаторната комисија за енергетика. 

(4) Основни елементи на договорот кои дистрибу-
терот ги склучува со регулираниот производител се: 

1) предмет на договорот, 
2) определување на количини, рокови на испорака и 

цена, 
3) начин на фактурирање, плаќање и обезбедување 

на гаранции за плаќање, 
4) дефинирање на мерењето и пресметка на топлин-

ската енергија. 
 

Член 52 
Квалитет, регулација и контрола на квалитетот на 

топлинската енергија испорачана во  
дистрибутивната мрежа 

 
(1) Регулираниот производител на топлинска енер-

гија испорачува топлинска енергија (од сопствено про-
изводство и/или од производители) во дистрибутивна-
та мрежа според климатските услови и потребите на 
потрошувачите за во периодот од 06.00 до 21.00 во те-
кот на грејната сезона, кај потрошувачот да се обезбе-
ди внатрешна собна температура од 20+1°С.  

(2) Заради обезбедување на обврската од став (1) од 
овој член, Регулираниот производител своите построј-
ки треба да ги управува според Прилог 3 – Посебните 
технички и технолошки услови за работа на топланите 
кои се составен дел на овие Мрежни правила. 

(3) Регулацијата на испорачаната топлинска енерги-
ја во дистрибутивната мрежа регулираниот производи-
тел ја врши со регулација на температурата на топло-
носителот според следнава табела: 

 
Температурен дијаграм за испорака на топлинска 
енергија во дистрибутивна мрежа во зависност од 

температурата на надворешниот воздух 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4) Регулираниот производител извршува постојан 
мониторинг на параметрите на топлоносителот на влез 
во дистрибутивната мрежа и податоците ги доставува 
до дистрибутерот. 

(5) Температурата на надворешниот воздух според 
која се применува температурниот дијаграм за работа 
на секоја поединечна постројка за производство на топ-
линска енергија, се мери со мерен уред кој редовно се 
контролира со еталонски уред верифициран согласно 
Законот за метрологија. 

(6) Регулираниот производител во своето работење 
го спроведува температурниот  дијаграм за работа на 
топланите. На барање на дистрибутерот на топлинска 
енергија, температурниот  дијаграм за работа на топла-
ните може да претрпи измени на протокот и температу-
рата на топлоносителот, а во рамките на капацитетот 
на топланите. 

 
Член 53 

Квалитет, регулација и контрола на квалитетот на 
топлинската енергија испорачана на потрошувачите 

 
(1) Регулацијата на испорачаната топлинска енерги-

ја во грејната инсталација на потрошувачите дистрибу-
терот ја врши со регулација на температурата на топло-
носителот според следнава табела: 

 
Температурнен дијаграм за испорака на топлинска 

енергија на влез во грејната инсталација на  
потрошувачот во зависност од температурата  

на надворешниот воздух 
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- Температурните режими во табелата означени со 
1.0 до 1.7* претставуваат нумерички дијаграми на гре-
ење, каде влезните температури во грејната инсталаци-
ја произлегуваат од електронските регулатори на грее-
ње во топлинската станица.  

 
(2) Температурата на надворешниот воздух се мери 

со сензор кој е составен дел од опремата за регулација.  
(3) Температурниот дијаграм за одреден објект го 

дефинира снабдувачот врз база на измерените внат-
решни температури во периодот на пробното греење. 
Снабдувачот може да побара измена на првично  по-
ставениот температурен режим. 

(4) Во зависност од потребите на потрошувачите и 
термо-техничките карактеристики на нивните објекти и 
инсталации, може да се воспостави и поинаков темпе-
ратурен режим од тој наведен во став (2) на овој член, 
претходно одобрен од снабдувачот и кој мора да  биде 
во согласност со Правилата за снабдување со топлин-
ска енергија.  

(5) Дистрибутерот најмалку еднаш месечно из-
вршува контрола на параметрите на топлоносителот на 
влез во грејната инсталација во објектот, вклучително 
и на исправноста на вградената мерно-регулациона оп-
рема. 

(6) Дистрибутерот извршува контрола на парамет-
рите на топлоносителот во топлинската седница и по 
писмено барање на снабдувачот или потрошувачите. 

(7) Дистрибутерот во рок од 24 часа од пријавата 
треба да го отклони дефектот во топлинската станица 
кој предивикла дерегулација на параметрите на топло-
носителот. 

 
9. НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РАЗМЕНА НА 

ПОДАТОЦИТЕ МЕЃУ ОПЕРАТОРОТ НА ДИСТРИ-
БУТИВНИОТ СИСТЕМ, РЕГУЛИРАНИОТ ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛ И СНАБДУВАЧИТЕ 
 

Член 54 

Оперативни технички податоци за дистрибутивниот 
систем 

  
(1) Дистрибутерот воспоставува, одржува и ажури-

ра база за дистрибутивниот систем и за корисниците на 
дистрибутивниот систем кои особено содржат подато-
ци за: 

1) елементите во топлинските станици; 
2) елементите во шахтите; 
3) должините и димензиите на цевководите во дис-

трибутивната мрежа; 
4) инсталираната и ангажираната моќност на потро-

шувачите; 
5) температурните режими во секоја топлинската 

станица; 
6) параметрите на топлоносителот низ дистрибу-

тивниот систем (проток, притисок, температура во по-
тисниот и повратниот цевковод); 

7) оптовареноста на дистрибутивниот систем; 
8) испорачаната топлинска енергија во и од дистри-

бутивниот систем; 
9) загубите на енергија од истекување на топлоно-

сителот; 
10) загуби на енергија во целост 
11) настаните во дистрибутивниот систем. 

(2) Дистрибутерот ги определува условите и начи-
нот на користење на техничките податоци од базата по-
датоци од ставот (1) на овој член. 

 
Член 55 

Постапување со доверливи податоци  
и информации 

 
(1) Дистрибутерот постапува во согласност со Зако-

нот за енергетика и со други закони со податоците и 
информациите кои ги доставуваат корисниците на дис-
трибутивниот систем, во согласност со овие Мрежни 
правила, односно со податоците и информациите кои 
се однесуваат на барањето за приклучување кон дис-
трибутивниот систем и со податоците и информациите 
кои се потребни за планирање, функционирање и за од-
ржување на дистрибутивниот систем, да постапува во 
согласност со Законот за енергетика и со други закони. 

 
Член 56 

Табела за презентација на измерените големини на 
мерен уред на цевковод во топлана 

   
(1) Податоците од член 36 на овие Мрежни правила 

кои што се однесуваат на измерените големини на мер-
ниот уред, инсталиран на цевковод низ кој се внесува 
топлоносителот во дистрибутивната мрежа, регулира-
ниот производител и другите производители на топ-
линска енергија ги меморираат во компјутерска база на 
податоци во табела како што е прикажано а заради пре-
зентирање на податоци од претходен период на ча-
совно, просечно дневно, просечно месечно и просечно 
годишно ниво. 

 
Табела за презентација на измерени големини на мерен 

уред на цевковод во топлана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Согласно Табелата од став 1 на овој член, имај-

ќи ги во предвид измерените големини на секој цевко-
вод поединечно, а во рамките на производната единица 
(топлана), регулираниот производител на топлинска 
енергија треба да ги презентира на часовно ниво, след-
ните збирни просечни податоци: 

 
Табела за презентација на збирните просечни податоци 

на мерен уред во топлана 
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Член 57 

Доставување на мерените податоци 

 

(1) Регистрираните измерени големини на ниво на 

цевковод, презентирани во Табелата од став (1) на член 

58 од овие Мрежни правила, регулираниот производи-

тел и другите производители на топлинска енергија ги 

доставувааат до дистрибутерот, снабдувачот и до Регу-

латорната комисија за енергетика во писмена и во елек-

тронска форма најдоцна до третиот ден од тековниот 

месец за претходниот месец. 

(2) Пресметаните просечни големини на ниво на 

топлана, презентирани во Табелата од став (2) на член 

58 од овие Мрежни правила, регулираниот производи-

тел на топлинска енергија ги доставува до дистрибуте-

рот, снабдувачот и до Регулаторната комисија за енер-

гетика во писмена и во електронска форма најдоцна до 

третиот ден од тековниот месец за претходниот месец.  

(3) По барање на Регулаторната комисија за енерге-

тика и снабдувачот, дистрибутерот е должен да овоз-

можи увид во програмот со кој се следи, контролира и 

управува испораката на топлинската енергија на ниво 

на мерно место. 

 

Член 58 

Собирање на мерените податоци 

 

(1) Корисниците на системот за дистрибуција треба 

да му овозможат на дистрибутерот електронски да ги 

собира меморираните податоци на местото на мерење, 

односно во нивните постројки. 

 

10. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА  ИЗВЕСТУВАЊЕ  

НА КОРИСНИЦИТЕ НА СИСТЕМОТ 

 

Член 59 

Известување при планирани 

 прекини 

 

(1) За планиран прекин во дистрибуцијата на топ-

линската енергија дистрибутерот ги известува потро-

шувачите преку својата веб-страна и преку средствата 

за јавно информирање, најмалку три дена пред преки-

нот. 

(2) За денот и часот на привремениот прекин дис-

трибутерот писмено ги известува снабдувачот и произ-

водителите најмалку три дена пред планираниот пре-

кин.  

 

Член 60 

Известување при непланирани прекини 

 

(1) За непланиран прекин во дистрибуцијата на топ-

линската енергија дистрибутерот ги известува потро-

шувачите преку својата веб-страна за настанатата виша 

сила и другите околности на непланираниот прекин, 

како и за очекуваното времетраење потребно за вос-

поставување на нормална испорака на топлинска енер-

гија.  

11. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 61 

Владение, управување и одржување на приклучок и 

топлинска станица на веќе приклучени корисници 

на дистрибутивниот систем 

 

(1) Операторот на дистрибутивниот систем, најдоц-

на еден месец по влегувањето во сила на овие Мрежни 

правила ќе побара изјаснување од корисниците прик-

лучени на дистрибутивниот систем кои превземаат 

топлинска енергија за греење, дали ќе го предадат во 

негово владение приклучокот и/или топлинската ста-

ница. 

(2) Корисниците приклучени на дистрибутивниот 

систем за топлинска енергија треба да се изјаснат дали 

ќе го предадат во владение на операторот на дистрибу-

тивниот систем приклучокот и/или топлинската стани-

ца согласно член 12 од овие Мрежни правила  најдоцна 

до 31.12.2014 година. 

(3) Сите корисници кои нема да се изјаснат  до 

31.12.2014 година ќе се смета дека не го предале во 

владение приклучокот и/или топлинската станица.  

(4) Одржувањето на приклучокот и/или топлинска-

та станица на веќе приклучените корисници на дистри-

бутивниот систем, кои не ги предале во владение на 

операторот, е на трошок на корисниците. 

(5) Одржувањето на приклучокот и/или топлинска-

та станица на веќе приклучените корисници на дистри-

бутивниот систем, кои ги предале во владение на опе-

раторот, е на трошок на операторот на дистрибутивни-

от систем. 

 

Член 62 

Надоместок за создавање технички услови во  

дистрибутивниот систем 

 

(1) Сите баратели за приклучување на дистрибутив-

ниот систем кои до денот на влегување во сила на овие 

Мрежни правила платиле комунална такса за уредува-

ње на градежно земјиште за топлификационен систем 

во Град Скопје не плаќаат надомест за создавање на 

технички услови во дистрибутивниот систем. 

 

Член 63 

Измени и дополнувања 

 

(1) Измени и дополнувања на овие Мрежни правила 

се врши на ист начин и постапка како и за нивно доне-

сување. 

 

Член 64 

Влегување во сила на Мрежните правила 

 

(1) Овие Мрежни правила влегуваат во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во “Службен весник на 

Република Македонија”. 

 

Бр. 02-1401  

6 мај 2014 година Управител, 

Скопје Александра Маројевиќ, с.р. 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

2265. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 

159/2008, 85/2010, 47/2011, 135/2011, 79/2013 и 13/2014), Државниот завод за статистика го утврдува и 

објавува 

 

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКС ОТ  

НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2014 ГОДИНА 

 

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари – април 2014 година, во однос 

на просечените цени на мало во 2013 година, е понизок 0,4%. 

 

  

 Директор, 

 д-р Благица Новковска, с.р. 
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