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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1816. 

Врз основа на член 44 став (3) од Законот за Царин-
ската управа („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 
105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/2011, 113/2012 и 
43/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 2.4.2014 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УПОТРЕ-
БА НА СРЕДСТВА ЗА ПРИСИЛА КАКО И НО-
СЕЊЕ И УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ ОД 

СТРАНА НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБИ 
 

Член 1 
Во Уредбата за употребата на средствата за приси-

ла како и носење и употребата на огненото оружје од 
страна на царинските служби („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.21/05), во членот 2  по зборо-
вите „физичка сила“  се додаваат зборовите „средства 
за врзување“. 

 
Член 2 

 
По  членот 11 се додава нов член  11-а  кој гласи: 
 

„Член 11-а 
Царинскиот службеник може да употреби средства 

за врзување на лица заради: 
- спречување на отпор на лица; 
- одбивање на напад насочен спрема царински 

службеник; 
- спречување на бегство на лица и  
- оневозможување на самоповредување или повреда 

на други лица. 
Царинскиот службеник вообичаено му ги врзува 

рацете на лицето зад неговиот грб.“. 
 

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

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

 
Бр. 42-2636/1 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1817. 
Врз основа на член 9-a став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 
35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ  

ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
500.000 литри Еуродизел БС гориво за потребите на 
Македонски Железници Транспорт АД –Скопје со 
следната динамика: 

- за април 2014 година да се отстапат 250.000 литри 
Еуродизел БС гориво и 

- за мај и јуни 2014 година да се отстапат 250.000 
литри Еуродизел БС гориво.  

 
Член 2 

Еуродизел БС горивото од член 1 на оваа одлука се 
отстапува на Македонски Железници Транспорт АД –
Скопје за извршување на работите од нивната дејност – 
услуги за превоз на патници и стока со железница. 

 
Член 3 

Трошоците  за испорака, односно транспортни и 
манипулативни трошоци за преземање на отстапеното 
гориво, паѓаат на товар на Македонски Железници 
Транспорт АД –Скопје. 

 
Член 4 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука. 

 
Член 5 

Одредбата од член 1 алинеја 2 на оваа одлука ќе от-
почне да се применува од 1 мај 2014 година. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-814/1 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1818. 
Врз основа на член 9-a став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 
35/201, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ  

ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
200.000 килограми мазут на Македонски Железници 
Транспорт АД -Скопје.  

 
Член 2 

Нафтените деривати од член 1 на оваа одлука се от-
стапуваат поради итна потреба на Македонски Желез-
ници Транспорт АД –Скопје за извршување на работи-
те од нивната дејност-услуги за превоз на патници и 
стока со железница. 

 
Член 3 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Македонски Же-
лезници Транспорт АД –Скопје. 
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Член 4 
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 42-814/2 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1819. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), член 12 став 4 и член 
23 став 2, 3 и 4 од Законот за технолошки индустриски 
развојни зони („Службен весник на Република Македо-
нија" бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 
41/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 2.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ HA ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА 
РАЗВОЈНА ЗОНА „РАДОВИШ" 

 
Член 1 

Се основа Технолошко индустриска развојна зона 
„Радовиш". 

 
Член 2 

Основач на зоната од член 1 на оваа одлука е Вла-
дата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Називот на Технолошко индустриската развојна зо-
на е: Технолошко индустриска развојна зона „Радо-
виш". 

Скратениот назив на зоната гласи: ТИРЗ „Радо-
виш". 

 
Член 4 

Технолошко индустриската развојна зона „Радо-
виш" е дефинирана со државна урбанистичка планска 
документација согласно член 50 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.51/05, 137/07, 24/08, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13), a градбите 
се од прва категорија согласно член 57 став 1 од Зако-
нот за градење („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 
144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13 и 27/14). 

Технолошко индустриската развојна зона „Радо-
виш" се основа на земјиште, сопственост на Република 
Македонија, со вкупна површина од 97 530 м2, која 
претставува: 

КП 4651/2, КП 4660/2, КП 4665, КП 4662/8, КП 
4660/3, КП 4660/4, КП 4660/5, КП 4662/5, КП 4660/17, 
КП 4660/16, КП 4660/15, КП 4661/4, КП 4660/7, КП 
4660/14, КП 4660/1, КП 4670/2, КП 4662/6, КП 4662/7 и 
КП 4661/3 заведени во Имотен лист број 81940 за КО 
Радовиш. 

 
Член 5 

Технолошко индустриската развојна зона „Радо-
виш" се основа за вршење на дејностите согласно член 
35 од Законот за технолошки индустриски развојни 
зони. 

Член 6 
Технолошко индустриската развојна зона „Радо-

виш" се основа на определено време од 99 години. 
 

Член 7 
Работите во врска со основањето, управувањето и 

развојот на зоната во име на Владата на Република Ма-
кедонија ги врши Дирекцијата за технолошки индус-
триски развојни зони. 

 
Член 8 

Заради вршење на работите во врска со управува-
њето и развојот на зоната, согласно Законот за техно-
лошки индустриски развојни зони со земјиштето опи-
шано во член 4 од оваа одлука управува Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони. 

Земјиштето од став 1 од овој член Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони може да го да-
ва под закуп согласно Законот за технолошки индус-
триски развојни зони. 

 
Член 9 

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

 
Бр. 42-2052/1 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1820. 
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 2.4.2014 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија, се ут-
врдуваат работите за изработка на геодетски елаборати 
за етажен премер за објектите 3, 4, 5 и 6 во „Стара ка-
сарна Кочани“ евидентирани на К.П бр. 11594 КО Ко-
чани, кои се со неутврдени права на сопственост.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2199/1 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1821. 
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 2.04. 2014 годи-
на донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-

СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 
намени од значење за Република Македонија, се ут-
врдуваат работите за изработка на геодетски елаборати 
за етажен премер за објектот Караула „Длабочица Ку-
маново“ евидентиран на К.П бр. 1519 КО Длабочица, 
со неутврдено право на сопственост.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2199/2 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1822. 
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 2.4. 2014 година 
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 ут-
врдуваат работите за изработка на геодетски елаборати 
за етажен премер за објектите 1, 2 и 3 евидентирани на 
К.П бр. 7034 КО Струмица и „Домот на АРМ Стру-
мица“ евидентиран на К.П бр. 492 КО Струмица, кои 
се со неутврдени права на сопственост.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2199/3 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1823. 
Врз основа на член 19 од Законот за основање на 

Национална агенција за нуклеарни технологии („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 115/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 2.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНАТА 
АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работа на Националната агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија за 2013 го-
дина, број 03-118/1 од 1.04.2014 година, донесен од 

Управниот одбор на Националната агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија на 1.4.2014 
година. 

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

 
Бр. 42-2231/1 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1824. 
Врз основа на член 19 од Законот за основање на 

Национална агенција за нуклеарни технологии („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 115/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 2.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ФИНАНСИСКА СМЕТКА НА НАЦИОНАЛНАТА 
АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

финансиска сметка на Националната агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија за 2013 го-
дина, број 03-119/3 од 19.03.2014 година, донесена од 
Управниот одбор на Националната агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија, на 
19.3.2014 година. 

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

 
Бр. 42-2231/2 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1825. 
Врз основа на член 19 од Законот за основање на 

Национална агенција за нуклеарни технологии („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 115/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 2.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНАТА 
АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа на Националната агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија за 2014 го-
дина, број 03-120/1 од 1.04.2014 година, донесена од 
Управниот одбор на Националната агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија, на 
1.04.2014 година. 

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

 
Бр. 42-2231/3 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1826. 
Врз основа на член 19 од Законот за основање на 

Национална агенција за нуклеарни технологии („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 115/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 2.04.2014 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 
ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА НАЦИОНАЛНАТА 
АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

финансиски план на Националната агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија за 2014 го-
дина, број 03-121/2 од 1.4.2014 година, донесена од 
Управниот одбор на Националната агенција за нукле-
арни технологии на Република Македонија, на 1.4.2014 
година. 

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

 
Бр. 42-2231/4 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1827. 
Врз основа на член 11 точка 6 од Закон за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13 и 41/14), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ "СТУДЕНЧИЦА"  

КИЧЕВО ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Извештајот за работа на ЈП за водоснабдува-
ње "Студенчица" Кичево за 2013 година, бр. 04-484/1-
2/1 од 17.02.2014 година, донесена од Управниот одбор 
на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 
17.2.2014 година. 

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

 
Бр. 42-2404/1 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1828. 
Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за корис-

тење 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 
2.4.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ УНИ-

ВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ ЦЕНТАР 

„СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН“-СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Минис-

терството за здравство му престанува  користењето на 

движните  ствари:  

   

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на ЈЗУ Универзитет-

ски стоматолошки центар „Св.Пантелејмон“-Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки центар 

„Св.Пантелејмон“-Скопје,  со кој се уредуваат  правата 

и обврските за движните ствари  од член 1  од оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2443/1 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1829. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

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

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

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

2.4.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 

ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП  
ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на свет-

ската книжевност, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Комисијата за 

заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со претседателот на Комисијата за заштита на правото на слобо-

ден пристап до информациите од јавен карактер со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2455/1/1                                                                                                          Заменик на претседателот  

2 април 2014 година                                                                                                           на Владата на Република 
Скопје                                                                                       Македонија, 

                                                                                                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1830. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

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

ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН 

КАРАКТЕР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните 

ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Македонски ис-

кушенија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Комисијата за 

заштита на правото за слободен пристап до информа-

циите од јавен карактер. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со претсе-

дателот на Комисијата за заштита на правото за слобо-

ден пристап до информациите од јавен карактер со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари 

од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно корис-

тење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-2456/1 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1831. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 2.4.2014 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА НЕДВИЖНA СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-

ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижнa 

ствар објект и тоа: 

на недвижна ствар објект која се наоѓа во касарна 

Илинден место викано Стари водовод, Скопје на КП 

1568/2, КО Чаир, број на зграда 93, влез 1, кат при-

земје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посе-

бен дел од зграда ДП, внатрешна површина од 23 м2. 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-

га за запишување на правата на недвижностите. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 42-2479/1 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1832. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-

НАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПО-

МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ОХРИД 

 

Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движната ствар и тоа: 

Унифициран репрезентативен мал монтажно-де-

монтажен објект –урбана опрема во функција на ин-

формативен пункт за туристичка и културна понуда на 

Република Македонија, со димензии: 480/360/320 см и 

висина 240 см, со внатрешна површина од 16,91 м2, 

конструкција изведена од челични профили со стакле-

ни портали-прозори и врати, внатрешноста на ѕидовите 

обложени со гипс картон во бела боја и под со лами-

нат, на локација Плоштад Крушевска Република во 

Охрид.  

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-

нова Завод за заштита на спомениците на културата и 

Музеј – Охрид. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува Договор со дирек-

торот на Националната установа Завод за заштита на 

спомениците на културата и Музеј - Охрид со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2559/1 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1833. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-

НАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПО-

МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ОХРИД 

 

Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движната ствар и тоа: 

Унифициран репрезентативен мал монтажно-де-

монтажен објект –урбана опрема во функција на ин-

формативен пункт за туристичка и културна понуда на 

Република Македонија, со димензии:480/360/320 см и 

висина 240 см, со внатрешна површина од 16,91 м2, 

конструкција изведена од челични профили со стакле-

ни портали-прозори и врати, внатрешноста на ѕидовите 

обложени со гипс картон во бела боја и под со лами-

нат, на локација на Кеј пред пристаниште во Охрид.  

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-

нова Завод за заштита на спомениците на културата и 

Музеј – Охрид. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува Договор со дирек-

торот на Националната установа Завод за заштита на 

спомениците на културата и Музеј - Охрид со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2559/2 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1834. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-

НАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПО-

МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ОХРИД 

 

Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движната ствар и тоа: 

Унифициран репрезентативен мал монтажно-де-

монтажен објект –урбана опрема во функција на ин-

формативен пункт за туристичка и културна понуда на 

Република Македонија, со димензии:480/360/320 см и 

висина 240 см, со внатрешна површина од 16,91 м2, 

конструкција изведена од челични профили со стакле-

ни портали-прозори и врати, внатрешноста на ѕидовите 

обложени со гипс картон во бела боја и под со лами-

нат, на локација на Кеј пред пристаниште во Охрид.  

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-

нова Завод за заштита на спомениците на културата и 

Музеј – Охрид. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува Договор со дирек-

торот на Националната установа Завод за заштита на 

спомениците на културата и Музеј - Охрид со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2559/3 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1835. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-

НАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПО-

МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движната ствар и тоа: 

Унифициран репрезентативен мал монтажно-де-

монтажен објект –урбана опрема во функција на ин-

формативен пункт за туристичка и културна понуда на 

Република Македонија, со димензии:480/360/320 см и 

висина 240 см, со внатрешна површина од 16,91 м2, 

конструкција изведена од челични профили со стакле-

ни портали-прозори и врати, внатрешноста на ѕидовите 

обложени со гипс картон во бела боја и под со лами-

нат, на локација на ул.Партизанска б.б. - Битола.  



7 април 2014  Бр. 60 - Стр. 29 

 
 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-

нова Завод за заштита на спомениците на културата и 

Музеј – Битола. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува Договор со дирек-

торот на Националната установа Завод за заштита на 

спомениците на културата и Музеј - Битола со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2559/4 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1836. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 

08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, 

на седницата, одржана на 2.04.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА  

УСТАНОВА МУЗЕЈ - КУМАНОВО 
 

Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движната ствар, и тоа: 

Унифициран репрезентативен мал монтажно-де-

монтажен објект –урбана опрема во функција на ин-

формативен пункт за туристичка и културна понуда на 

Република Македонија, со димензии:480/360/320см и 

висина 240 см, со внатрешна површина од 16,91 м2, 

конструкција изведена од челични профили со стакле-

ни портали-прозори и врати, внатрешноста на ѕидовите 

обложени со гипс картон во бела боја и под со лами-

нат, на локација на Граничен премин Табановце – Оп-

штина Куманово.  

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-

нова Музеј – Куманово. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува Договор со дирек-

торот на Националната установа Музеј – Куманово со 

кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 

од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно корис-

тење. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2559/5 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1837. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 

08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, 

на седницата, одржана на 2.04. 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА  

УСТАНОВА МУЗЕЈ - КУМАНОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движната ствар, и тоа: 

Унифициран репрезентативен мал монтажно-де-

монтажен објект –урбана опрема во функција на ин-

формативен пункт за туристичка и културна понуда на 

Република Македонија, со димензии:480/360/320см и 

висина 240 см, со внатрешна површина од 16,91 м2, 

конструкција изведена од челични профили со стакле-

ни портали-прозори и врати, внатрешноста на ѕидовите 

обложени со гипс картон во бела боја и под со лами-

нат, на локација на Граничен премин Деве Баир – Оп-

штина Крива Паланка.  

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-

нова Музеј – Куманово. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува Договор со дирек-

торот на Националната установа Музеј – Куманово со 

кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 

од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно корис-

тење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2559/6 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1838. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 2.04. 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА  

УСТАНОВА МУЗЕЈ - ГЕВГЕЛИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движната ствар, и тоа: 

Унифициран репрезентативен мал монтажно-де-

монтажен објект –урбана опрема во функција на ин-

формативен пункт за туристичка и културна понуда на 

Република Македонија, со димензии:480/360/320см и 

висина 240 см, со внатрешна површина од 16,91 м2, 

конструкција изведена од челични профили со стакле-

ни портали-прозори и врати, внатрешноста на ѕидовите 

обложени со гипс картон во бела боја и под со лами-

нат, на локација на Граничен премин Богородица – Оп-

штина Гевгелија. 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-

нова Музеј – Гевгелија. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува Договор со дирек-

торот на Националната установа Музеј – Гевгелија со 

кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 

од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно корис-

тење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2559/7 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1839. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 

08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, 

на седницата, одржана на 2.04. 2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА 

УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО АРХЕОЛОШКИ  

ЛОКАЛИТЕТ СТОБИ - ГРАДСКО 
 

Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движната ствар, и тоа: 

Унифициран репрезентативен мал монтажно - де-

монтажен објект – урбана опрема во функција на ин-

формативен пункт за туристичка и културна понуда на 

Република Македонија, со димензии: 480/360/320см и 

висина 240 см, со внатрешна површина од 16,91 м2, 

конструкција изведена од челични профили со стакле-

ни портали - прозори и врати, внатрешноста на ѕидови-

те обложени со гипс картон во бела боја и под со лами-

нат, на локација на влез пред археолошки локалитет 

Стоби во Градско. 
 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-

нова за управување со археолошкиот локалитет Стоби 

– Градско. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува Договор со дирек-

торот на Националната установа за управување со ар-

хеолошки локалитет Стоби – Градско со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движната ствар од член 1 

од оваа одлука која се дава на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2559/8 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1840. 

Врз основа на член 54 – а став 2 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата, одржана 

на 2.4.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-

НАТА УСТАНОВА - МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН  

ТЕАТАР - СКОПЈЕ 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Нацио-

нална установа „Македонска опера и балет“ - Скопје и 

престанува користењето на движните ствари – сценог-

рафски елементи, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната уста-

нова - Македонски народен театар - Скопје. 
 

Член 3 
Директорот на Националната установа „Македонска опера и балет“ - Скопје склучува договор со директорот 

на Националната установа - Македонски народен театар - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2560/1                                                                                                               Заменик на претседателот  

2 април 2014 година                                                                                                                на Владата на Република 
             Скопје                                                                                           Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1841. 

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 

145/2010 и 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

2.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 

ПРЕДМЕТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО 

ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност Решението за от-

стапување на привремено одземен предмет на Комиси-

јата за односи со верските заедници и религиозни 

групи, бр. 09-1334/1 од  25.03.2014 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2769/1 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1842. 

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 

145/2010 и 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

2.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-

СТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-

МЕТ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА  

ПОЛИТИКА 
 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на Ми-

нистерство за труд и социјална политика, бр. 09-1337/1 

од  25.03.2014 година. 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

  

Бр. 42-2769/2 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1843. 

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 

145/2010 и 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

2.04.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА 

„ИДРИЗОВО“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на Казне-
но поправна установа „Идризово“, бр. 09-1341/1 од  
25.03.2014 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр. 42-2769/3 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1844. 
Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010 и 104/2013, 187/13 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата, одржана на 2.4.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ НА  ЈЗУ „КЛИНИЧКА БОЛНИЦА    

Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“-БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на ЈЗУ 
„Клиничка болница д-р Трифун Пановски“-Битола, бр. 
09-1342/1 од  25.03.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2769/4 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1845. 
Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013, 187/13 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата, одржана на 2.4.2014 
година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
   

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на Ин-
спекцискиот совет на Република Македонија, бр. 09-
1340/1 од  25.03.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2769/5 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1846. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
2.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОС-
ИЛНА ОДЛУКА НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Јавното обвинителство на Република Македонија, 
бр. 09-1339/2 од  25.03.2014 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр. 42-2769/6 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1847. 
Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
2.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН 
ПРЕДМЕТ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА  

НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на привремено одземен предмет на Маке-
донската академија на науките и уметностите, бр. 09-
1336/1 од  25.03.2014 година. 

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

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

  
Бр. 42-2769/7 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1848. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
2.4.2014 година, донесе                                                       

                              
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИ-
МЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА – ФАКУЛТЕТ  

ЗА БЕЗБЕДНОСТ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола –  

Факултет за безбедност Скопје бр. 09-1351/2 од 
26.3.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2811/1 Заменик на претседателот  

2 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1849. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 2.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА 
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на недвижни ствари на Инспекцискиот совет 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/14 
и 45/14), во членот 1 алинејата 1 се менува и гласи: 

„- објект на КП 9523, КО Центар 1, на ул.„Димитар 
Влахов“ бб Скопје, зграда број 1,  влез 1 кат 2, запишан 
во Имотен Лист бр.45414, деловни простории со повр-
шина од 384 м2 и“. 

По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи: 
„- објект на КП 9523, КО Центар 1, на ул.„Димитар 

Влахов“ бб Скопје, зграда број 1,  влез 1 кат 2, запишан 
во Имотен Лист бр.45414, помошни простории со по-
вршина од 33 м2.“. 
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Член 2 

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

 
Бр. 42-2915/1                                                                                                                        Заменик на претседателот  

4 април 2014 година                                                                                                                         на Владата на Република 
Скопје                                                                                                     Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1850. 

Врз основа на член 21 став (7) од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 95/12, 188/13 и 27/14) министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ  ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ЛИ-
ЦЕНЦА ЗА РАБОТА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА ТРГОВЕЦ ПОЕДИ-
НЕЦ - СМЕТКОВОДИТЕЛ, ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ - ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ И ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ  

НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање лиценца за работа и за формата и содржината 

на лиценцата за работа на трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за 
вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/12),  Прилозите 1, 2 и 3 се за-
менуваат со нови Прилози 1, 2 и 3 кои се  составен дел на овој правилник.  

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 12-5457/3  

27 март 2014 година                                                                                                     Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1851. 

Врз основа на член 22 став (3) од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 95/12, 188/13 и 27/14) министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО 
РЕГИСТАРОТ НА ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ-СМЕТКОВОДИТЕЛИ, РЕГИСТАРОТ НА ТРГОВЦИ ПОЕ-
ДИНЦИ-ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ И РЕГИСТАРОТ НА ДРУШТВА ЗА ВРШЕЊЕ СМЕТКО-

ВОДСТВЕНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за упис во Регистарот на трговци поединци-сметково-

дители, Регистарот на трговци поединци-овластени сметководители и Регистарот на друштва за вршење сметко-
водствени работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/12) Прилозите 1, 2 и 3 се заменуваат со но-
ви Прилози 1, 2 и 3 кои се составен дел на овој правилник.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 12-5454/3  

27 март 2014 година                                                                                                 Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1852. 
Врз основа на член 476 став (9) од Законот за тргов-

ските друштва (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 
41/14), министерот за финансии донесе 

 
П  Р А  В  И  Л  Н  И  К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-
ржината на годишната сметка.  

   
Член 2 

Состојбата на средствата, капиталот и обврските се 
искажуваат на образец "Биланс на состојбата на ден 
____ 20__ година". 

Образецот од став 1 на овој член е даден во Прилог 
1 кој е составен дел на овој правилник. 

Приходите, расходите и резултатот од работењето 
се искажуваат на образец "Биланс на успехот во перио-
дот  од ____ до ____ 20__ година".  

Образецот од став 3 на овој член е даден во Прилог 
2 кој е составен дел на овој правилник. 

Дополнителните информации кои не се прикажани 
во образецот Биланс на успехот и во образецот Биланс 
на состојбата се презентираат на образец "Објаснувач-
ки белешки".  

Образецот од став 5 на овој член е даден во Прилог 
3 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

При пополнувањето на обрасците од член 2 на овој 
правилник, субјектот ги внесува податоците во опреде-
лените позиции од колоната 2, како и на ознаките на 
АОП од колоната 3, од групата на сметките, согласно 
со Правилникот за сметковниот план и за содржината 
на одделните сметки во сметковниот план, кој се одне-
сува на оваа категорија на субјекти. 

Податоците за претходната и за тековната година се 
известуваат во износи корегирани за износот на акуму-
лираната амортизација, за износот на вредносното 
усогласување (обезвреднување), за износот на преми-
јата, за износот на дисконтот и за износот на промени-
те во објективната вредност. 

Доколку податоците кои се однесуваат на претход-
ната година се корегирани, во колоната за претходна 
година се внесуваат корегираните податоци. 

  
Член 4 

Новооснованиот субјект во обрасците од член 2 на 
овој правилник внесува податоци за годината во која 
отпочнал со работа и на обрасците става ознака ”ново-
основан”. 

 
Член 5 

Субјектот кој изготвува консолидирана годишна 
сметка на обрасците од член 2 на овој правилник става 
ознака ”консолидиран”.  

Доколку во текот на тековната година се промени 
составот на економската група, субјектот во колоната 
за претходната година на обрасците од член 2 на овој 
правилник ги внесува податоците кои се однесуваат за 
претходната економска група. 

 
Субјектот кој започнал да изготвува консолидирана 

годишна сметка во тековната година на обрасците од 
член 2 на овој правилник става ознака ”новоконсоли-
диран”.  

 
Член 6 

За периодот пред денот на настанувањето на ста-
тусната промена субјектот ги искажува податоците на 
обрасци од член 2 на овој правилник на кои става озна-
ка "Пред денот на настанувањето на статусната про-
мена". 

 
Член 7 

Доколку статусната промена настанала во тековна-
та година, на образецот Биланс на состојбата, во коло-
ната 6 се внесуваат податоците од колоната 5 од прет-
ходната година, односно почетната состојба на 1 јануа-
ри на тековната година, а на образецот Биланс на успе-
хот, во колоната 5 се  внесуваат податоците за работе-
њето за периодот од 1 јануари до денот на настанува-
њето на статусната промена, а во колоната 6 се внесу-
ваат податоците за работењето за целата претходна го-
дина по годишната сметка. 

 
Член 8 

Доколку статусната промена настанала во претход-
ната година, на образецот Биланс на состојбата во ко-
лона 6 се внесуваат податоците од колоната 5 од прет-
ходната година, односно почетната состојба на 1 јануа-
ри од тековната година, а во колоната 5 се внесуваат 
податоци за состојбата на денот на изработката на пе-
риодичната односно на годишната сметка, а на образе-
цот Биланс на успехот, во колоната 6 се внесуваат по-
датоците за работењето за периодот од 1 јануари до де-
нот на настанувањето на статусната промена. 

 
Член 9 

Доколку статусната промена настанала на 31 декем-
ври, за субјектот кој престанал со работењето на обра-
зецот Билансот на состојбата и на образецот Биланс на 
успехот се внесуваат податоци само во колоната 6. 

  
Член 10 

Во образецот „Биланс на состојбата на ден ____ 
20__ година“ и образецот „Биланс на успехот во перио-
дот  од ____ до ____ 20__ година“ во колоната износ-
тековна година и претходна година се внесуваат пода-
тоци согласно Прегледот на групите сметки и сметките 
по одделни позиции (АОП) на образецот Биланс на 
состојба и Прегледот на групите сметки и сметките по 
одделни позиции (АОП) на образецот Биланс на успех 
кои се составен дел на овој правилник. 

 
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на годишната сметка („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/11 и 174/11). 

 
Член 12 

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

 
    Бр. 12-6225/3  

27 март 2014 година Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1853. 

Врз основа на член 476 став (9) од Законот за трговските друштва (“Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 41/14), минис-

терот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ  

И РЕОСИГУРИТЕЛНИ ДРУШТВА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на годишната сметка за осигурителни и реосигурител-

ни друштва.  

   

Член 2 

Состојбата на средствата, капиталот и обврските се искажуваат на образец „Биланс на состојбата на ден 

___20_година“. 

Образецот од став 1  на овој член е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

Приходите, расходите и резултатот од работењето се искажуваат на образец „Биланс на успехот во периодот 

од_____ до 20__ година“.  

Образецот од став 3 на овој член е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

   

Член 3 

При пополнувањето на обрасците од член 2 на овој правилник, друштвото ги внесува податоците за тековната 

и за претходната година во определените позиции од колоната 2, како и на ознаките на АОП од колоната 3 соглас-

но со Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување.   

Доколку податоците кои се однесуваат на претходната година се корегирани, во колоната за претходна година 

се внесуваат корегираните податоци. 

 

Член 4 

Во образецот „Биланс на состојбата на ден ____ 20__ година“ и образецот „Биланс на успехот во периодот  од 

____ до ____ 20__ година“во колоната износ-тековна година и претходна година се внесуваат податоците соглас-

но Прегледот на групите сметки и сметките по одделни позиции (АОП) на образецот Биланс на состојба и Прегле-

дот на групите сметки и сметките по одделни позиции (АОП) на образецот Биланс на успех кои се составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 5 

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината 

на на годишната сметка за осигурителни и реосигурителни друштва („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 4/12). 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 12-6226/3  

27 март 2014 година                                                                                               Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1854. 

Врз основа на член 85-а став 4 од Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 40/06, 

136/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13 и 14/14) министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР 

ИСКОРИСТЕН ОД СЕКОЈ ОД ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА И СРЕДСТВАТА КОИ 

СЕ ПЛАТЕНИ ИЛИ СЕ ПОБАРУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ 

 

Член 1 

Во Правилникот за образецот на извештајот за рекламниот простор искористен од секој од организаторите на 

изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по  тој основ („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 79/11) во членот 2 став 2 во алинејатa 5 по зборот: „дата“ запирката и зборовите: „матичен печат“ 

се бришат.  

 

Член 2 

Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

  

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 12-6228/3  

27 март 2014 година                                                                                              Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

1855. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.3.2014  година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Бунарџик, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Бунарџик, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Бунарџик. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-5097/1  

14 март 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1856. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.3.2014  година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Долно Трогерци, која е во над-
лежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Долно Трогерци, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Долно Трогерци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-5099/1  

14 март 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1857. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.3.2014  година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Крива Круша, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Крива Круша, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Крива Круша. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-5100/1  

14 март 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1858. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.3.2014  година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Свеќани, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Свеќани, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Свеќани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-5101/1  

14 март 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1859. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.3.2014  година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Плевење, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Плевење, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Плевење. 
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Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-5102/1  

14 март 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
 
1860. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.3.2014  година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Скачинци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Скачинци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Скачинци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-5103/1  

14 март 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1861. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.3.2014  година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Погулево, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Радовиш. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Погулево, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Погулево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-5104/1  

14 март 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1862. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.3.2014  година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Крилатица, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Кратово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Крилатица, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Крилатица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-5105/1  

14 март 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1863. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.3.2014  година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Куклица, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Кратово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Куклица, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Куклица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-5106/1  

14 март 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1864. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.3.2014  година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ново Село Чашка, која е во над-
лежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ново Село Чашка, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Ново Село Чашка. 
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Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-5107/1  

14 март 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1865. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.3.2014  година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Папавница, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Радовиш. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Папавница, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Папавница. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-5108/1  

14 март 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1866. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 27.03.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Илиево, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Делчево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Илиево, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Илиево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6208/1  

27 март 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1867. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 27.03.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Вратиславци, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Делчево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Вратиславци, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Вратиславци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6209/1  

27 март 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1868. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 27.03.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Црник, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Берово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Црник, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина 
Црник. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6210/1  

27 март 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1869. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 27.03.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Умлена, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти Берово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Умлена, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Умлена. 
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Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6211/1  

27 март 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1870. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 

 

На ден 27.03.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Панчарево, која е во надлеж-

ност на одржување на Одделение за катастар на нед-

вижности Берово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Панчарево, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Панчарево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6212/1  

27 март 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1871. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 

 

На ден 27.03.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Митрашинци, која е во надлеж-

ност на одржување на Одделение за катастар на нед-

вижности Берово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Митрашинци, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина Митрашинци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6213/1  

27 март 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1872. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 

 

На ден 27.03.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Негрево, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти Берово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Негрево, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Негрево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6214/1  

27 март 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1873. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 

 

На ден 27.03.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Мачево, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти Берово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Мачево, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Мачево. 
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Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6215/1  

27 март 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1874. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 27.03.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Будинарци, која е во надлеж-

ност на одржување на Одделение за катастар на нед-

вижности Берово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Будинарци, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Будинарци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

 

Бр. 09-6216/1  

27 март 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1875. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 27.03.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Чифлик, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти Кочани. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Чифлик, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Чифлик. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6217/1  

27 март 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1876. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 27.03.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Чешиново, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Кочани. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Чешиново, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Чешиново. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6218/1  

27 март 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1877. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 14.3.2014  година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Горно Трогерци, која е во над-
лежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горно Трогерци, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Горно Трогерци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-5098/1  

14 март 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1878. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 
136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 28 од За-
конот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уред-
бата за начинот на утврдување, пресметување и упла-
тување на надоместокот за задолжителни резерви на 
нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 
и/или производство на нафтени деривати (“Службен 
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 39,596 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 40,938 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 39,532 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 38,939 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 32,673 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95        до 78,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98        до 79,50 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 66,00 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 54,50 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 40,077 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

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

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

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

 
Член 3 

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

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

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 
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 в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,740 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,836 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,765 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,370 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,208 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

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

 
 
 

 
 
 
 
 

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

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 8.04.2014 го-
дина и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02-911/1  

7 април 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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