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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
4033. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи ( 
„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013 ), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на   27.11.2013 година, донесе  

 
ОДЛУКА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНАТА  

САРАЈ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за локална самоуправа, му престанува корис-
тењето на движна ствар, моторно возило со следните 
карактеристики:  

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движнaта ствар од членот 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на општината Сарај .  
  

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општината Сарај, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
членот 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 Републи-
ка Македонија”. 

 
Бр. 41-8383/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4034. 
Врз основа на член 15 став (4) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
27.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-
ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ  

НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
 
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-

нување на постапка за доделување на концесија за 
вршење на детални геолошки истражувања на мине-
рална суровина – варовник на локалитетот “Венуле-2“ 
општина Велес,  поднесена од Трговско друштвото за 
производство трговија и услуги “САЈА МВ“ ДООЕЛ 
Скопје бр. 24-5213/1 од 15.06.2012 година, бидејќи од  
страна  на општина Велес е доставено негативно мис-
лење со бр.13-5345/3 од 02.09.2013 година со образло-
жение дека просторот предвиден за детални геолошки 
истражувања се наоѓа во непосредна близина на ви-
кенд населбата Венуле, потврдена со урбанистичка до-
кументација  “Општ акт за викенд населба Венуле“ и 
од Министерството за земјоделство, шумарство и во-

достопанство – Сектор регистрирање и управување со 
земјоделско земјиште е доставено негативно мислење 
со бр.22-9684/3 од 05.11.2012 година со образложение 
дека, ЈП за стопанисување со пасишта за парацелите со 
култура пасиште кои влегуват во бараниот локалитет 
за доделување на концесија имаат склучено договори 
за користење на пасишта. 

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

 
Бр. 41-8412/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4035. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
27.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И  ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТ-
ЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за труд и социјална политика му престанува 
користењето на движната ствар – товарно моторно во-
зило TМВ Форд Транзит, број на шасија WFOUXXTT-
PU4BOO600, регистарска ознака СК-230-HУ и вред-
ност 210.000,00 денари. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Општина Прилеп. 

 
Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува 
договор со градоначалникот на Општина Прилеп, за 
правата и обврските на движната ствар 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. 41-8440/1                   Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година         на Владата на Република 
   Скопје                                    Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р.  

__________ 
4036. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република  Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  27.11.2013 го-
дина донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И  ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ОПШТИНА  

ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО 
 

Член 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за труд и социјална политика му престанува 
користењето на движната ствар – товарно моторно во-
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зило TМВ Форд Транзит, број на шасија 
WF0TXXTTPT4RO2723, регистарска ознака СК-763-
HT и вредност  210,000.00 денари. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Општина Чешиново 
- Облешево. 

 
Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува 
договор со градоначалникот на Општина Чешиново - 
Облешево, за правата и обврските на движнита ствар 
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. 41-8442/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4037. 
Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за за-

должителни резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на  Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ОТСТАПУВАЊЕ  НА  НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ  РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ  НА ЈЗУ „ОПШТА БОЛНИЦА“  

ДЕБАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука  од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест  на 
ЈЗУ „Општа болница“ Дебар, нафтени  деривати во ко-
личина од  20.000 литри  лесно масло за горење ЕЛ -1.   

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат   на ЈЗУ „Општа болница“ Дебар,  заради обез-
бедување   на греење на  ЈЗУ „Општа болница“ Дебар.      

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци  за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на  ЈЗУ „Општа 
болница“ Дебар.     

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за  задолжителни резер-
ви на нафта и нафтени деривати  да ја спроведе оваа 
одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8527/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4038. 
Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за за-

должителни резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на  Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈЗУ „ОПШТА БОЛНИЦА“  

КИЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука  од задолжителните резерви на нафта 

и нафтени деривати се отстапуваат без надомест  на ЈЗУ 
„Општа болница“ Кичево, нафтени  деривати во количи-
на од  40.000 литри  лесно масло за горење ЕЛ -1.   

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат   на ЈЗУ „Општа болница“ Кичево,  заради обез-
бедување   на греење на  ЈЗУ „Општа болница“ Кичево.    

 
 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортните и 

манипулативните трошоци  за превземање на отстапе-
ните нафтени деривати паѓаат на товар на  ЈЗУ „Општа 
болница“Кичево.     

 
Член 3 

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

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8528/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4039. 

Врз основа на членот 9-а став (6) од Законот за за-
должителни резерви на нафта и нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ОТСТАПУВАЊЕ  НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ  НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА 
БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА  

„СВ. ЕРАЗМО“ ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест на 
ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологи-
ја „Св. Еразмо“ Охрид, нафтени деривати во количина 
од 100.000 литри  Екстра  лесно масло ЕЛ-1.  
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Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на ЈЗУ Специјална болница  за ортопедија и 
трауматологија „Св. Еразмо“ Охрид,  заради обезбеду-
вање   на греење на  ЈЗУ Специјална болница  за орто-
педија и трауматологија „Св. Еразмо“ Охрид.    

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци  за преземање на отстапени-
те нафтени деривати паѓаат на товар на  ЈЗУ Специјал-
на болница  за ортопедија и трауматологија „Св. 
Еразмо“ Охрид. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за  задолжителни резер-
ви на нафта и нафтени деривати  да ја спроведе оваа 
одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8529/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4040. 
Врз основа на член 4 став 2  од Законот за управу-

вање со кризи (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 29/2005 и 36/2011), Владата на Република 
Македонија,  на седницата, одржана на 27.11.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 
ОД ПОСЕБНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА РАБОТА ВО КРИЗНА  

СОСТОЈБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат трговските друштва 

кои се од посебно значење за работа во кризна сос-
тојба. 

 
Член 2 

Трговски друштва од посебно значење за работа во 
кризна состојба од аспект на вршење на дејност со која 
во друштвото или надвор од него при определени нас-
тани можат да се доведат во значителна опасност доб-
рата, здравјето и животот на луѓето, животните, расте-
нијата и безбедноста на Републиката, се: 

1.  Фармацевтска хемиска козметичка индустрија 
АЛКАЛОИД АД Скопје, 

2.  Трговско друштво за внатрешен и надворешен 
промет ЗЕГИН ДОО Скопје, 

3.  Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз 
РЕПЛЕК АД Скопје, 

4.  Друштво за промет МАКЕДОНИЈАЛЕК ДООЕЛ 
Скопје, 

5.  Друштво за трговија, производство и услуги 
ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје, 

6. Акционерско друштво за производство на ле-
кови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги 
Д-Р ПАНОВСКИ Скопје, 

7.  МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет 
со нафта и нафтени деривати - Скопје, 

8. ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друш-
тво – Скопје, 

9. Акционерско друштво Органско хемиска индус-
трија НАУМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ  - СКОПЈЕ, 

10. Деловен систем АДИНГ АД за производство, 
примена и пласман на хемиски материјали за градеж-
ништво и инженеринг работи, Скопје, 

11. Друштво за производство, трговија и услуги БУ-
ЧИМ ДООЕЛ Радовиш, 

12. Друштво за производство, трговија и услуги 
ИНДО МИНЕРАЛС & МЕТАЛС ДООЕЛ увоз – извоз 
Пробиштип со две подружници: Подружница Рудник    
Злетово Пробиштип и подружница Рудник Тораница 
Крива Паланка, 

13. Рудник САСА ДОО Македонска Каменица, 
14. Друштво за трговија со нафтени деривати и ус-

луги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Скопје, 
15. Друштвото за производство и дистрибуција на 

топлинска енергија Топлификација АД - Скопје, 
16. Друштво за инвестиции, производство, трговија 

и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД 
Скопје, 

17. Друштво за ископ на руди, производство на ме-
тали, трговија и услуги ФЕНИ ИНДУСТРИ АД-Кава-
дарци. 

 
Член 3 

Трговски друштва од посебно значење за работа во 
кризна состојба од аспект на располагањето со енергет-
ски, градежни, хемиски и телекомуникациски ресурси 
на национално ниво,  се: 

1.  ЕВН Електростопанство на Македонија, Акцио-
нерско друштво за дистрибуција на електрична енер-
гија, Скопје, 

2.  Македонски железници Транспорт АД – Скопје, 
3.  МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет 

со нафта и нафтени деривати - Скопје, 
4.  ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друш-

тво – Скопје, 
5.  Друштво за трговија со нафтени деривати и ус-

луги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Скопје, 
6.  Акционерско друштво за градежништво ПЕЛА-

ГОНИЈА – Скопје, 
7.  Градежно друштво ГРАНИТ АД – Скопје, 
8.  Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско 

друштво – Скопје, 
9. Акционерско друштво Органско хемиска индус-

трија НАУМ НАУМОВСКИ - БОРЧЕ - СКОПЈЕ, 
10.  Фармацевтска хемиска козметичка индустрија 

АЛКАЛОИД АД Скопје, 
11.  T-МОБИЛЕ Македонија, Акционерско друштво 

за мобилни комуникации Скопје, 
12.  Македонски Телеком Акционерско друштво за 

електронски комуникации Скопје, 
13.  ОНЕ – Телекомуникациски услуги ДООЕЛ 

Скопје, 
14.  Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕ-

РАТОР ДООЕЛ Скопје. 
 

Член 4 
Трговски друштва од посебно значење за работа во 

кризна состојба од аспект на располагањето со тран-
спортни, прехрамбени, складишни, ветеринарни, лабо-
раториски и комунални ресурси што ги опфаќа терито-
риите на општините: Град Скопје, Центар, Бутел, Чаир, 
Шуто Оризари, Гази Баба, Карпош, Ѓорче Петров, Ки-
села Вода, Аеродром, Арачиново Чучер Сандево, 
Илинден, Петровец, Сарај, Сопиште, Студеничани, Зе-
лениково, Куманово, Липково, Нагоричане, Кратово, 
Ранковце, Тетово, Боговиње, Брвеница, Јегуновце, Те-
арце, Желино, Гостивар, Маврово – Ростуше и Врап-
чиште, се: 

1.  Друштвото за превоз, промет и услуги РУЛЕ 
ТУРС ДОО експорт - импорт Скопје, 
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2.  Друштво за производство на мелнички, пекарски 
и слаткарски производи, промет на големо и мало и 
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје, 

3. Акционерско друштво за производство на 
брашно, ориз, тестенини, сточна храна и промет на ма-
ло и големо ЖИТО СКОПЈЕ – Скопје, 

4. Друштво за производство на мелнички, пекарски 
и други производи и промет на мало и големо  ЖИТО 
ПОЛОГ АД – Тетово, 

5. Друштво за производство и трговија на големо и 
мало ЗЛАТЕН КЛАС Милован ДООЕЛ експорт - им-
порт Куманово, 

6. СКОПСКИ ПАЗАР - акционерско друштво во 
приватна сопственост за услуги во прометот и трговија 
извоз-увоз Скопје, 

7. Друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција 
со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, 

8. Друштво за ветеринарна дејност, промет и услуги 
ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА ДОО Скопје, 

9.  Друштво за трговија и услуги ВЕТЕРИНАРНА 
СТАНИЦА ТЕТОВО Зоран и други ДОО увоз-извоз 
Тетово, 

10. МАКСТИЛ Акционерско друштво за производ-
ство и трговија со производи за црна металургија 
Скопје, 

11. АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ХРМ) Акционер-
ско друштво за производство и промет со производи на 
црна металургија - топловалани траки Скопје 

12. АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) Акционер-
ско друштво за производство и промет со производи на 
црна металургија – ладно валан, поцинкуван и                       
пластифициран лим Скопје, 

13. Друштво за контрола на квалитет и квантитет на 
стоки и консалтинг МАККОНТРОЛ ДОО Скопје, 

14. БУТЕЛ акционерско друштво за погребни и 
придружни активности. - Скопје, 

15. Друштво за производство, трговија и услуги ЕК-
СТРА МЕИН Борис ДООЕЛ Куманово, 

16. Друштво за авио услуги БОНИЕР ДООЕЛ Ку-
маново. 

 
Член 5 

Трговски друштва од посебно значење за работа во 
кризна состојба од аспект на располагањето со тран-
спортни, прехрамбени, складишни и ветеринарни ре-
сурси што ги опфаќа териториите на општините: Би-
тола, Могила, Новаци, Демир Хисар, Ресен, Крушево, 
Македонски Брод, Пласница, Прилеп, Долнени, Криво-
гаштани, Охрид, Дебарца, Струга, Вевчани, Дебар, 
Центар Жупа, Кичево, Другово, Вранештица, Зајас и 
Осломеј, се: 

1.  ГАЛЕБ Акцонерско друштво за внатрешен и ме-
ѓународен транспорт, туристички услуги и сервисира-
ње Охрид, 

2. ТРАНСКОП Патнички сообраќај А.Д. Битола, 
3. Индустрија за млеко млечни производи и сокови 

МЛЕКАРА Акцонерско друштво Битола, 
4.  Фабрика за шекер 4-ти НОЕМВРИ Битола Акци-

онерско Друштво, 
5.  Агроплод АД Ресен за производство, преработка 

и промет увоз-извоз со П.О., 
6.  Акционерско друштво за производство и промет 

ЖИТО ЛЕБ Охрид, 
7.  Акционерско друштво за истражување, проекти-

рање производство и изградба на енергетски индус-
триски објекти со полна одговорност ЕМО Охрид АД, 

8.  Друштво за вршење на ветеринарна дејност, тр-
говија и услуги ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА ДОО Би-
тола, 

 Член 6 
Трговски друштва од посебно значење за работа во 

кризна состојба од аспект на располагањето со тран-
спортни, прехрамбени, складишни, ветеринарни ресур-
си што ги опфаќа териториите на општините: Штип, 
Карбинци, Свети Николе, Лозово, Берово, Пехчево, 
Делчево, Македонска Каменица, Пробиштип, Виница, 
Кочани, Облешево, Зрновци, Велес, Чашка, Градско, 
Кавадарци, Росоман, Неготино, Демир Капија, Стру-
мица, Босилово, Василево, Ново Село, Гевгелија, Бог-
данци, Дојран, Радовиш, Конче и Валандово, се : 

1. Внатрешен и меѓународен транспот, шпедиција и 
производство МЛАЗ АД Богданци, 

2. Акционерско друштво за производство и промет 
на мелнички и пекарски производи ЖИТО СТРУМИ-
ЦА АД Струмица, 

3.  Друштво за производство трговија и услуги ВИ-
НАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ – 1885 ДООЕЛ увоз-извоз 
Кавадарци, 

4. Друштво за производство и промет на млинарско 
пекарски производи и сточна храна ЖИТО ВАРДАР 
АД увоз извоз Велес, 

5. Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Ве-
лес, 

6.  МЕСНА ИНДУСТРИЈА И КЛАНИЦА СВЕТИ 
НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, 

7. Друштво за производство, трговија и услуги 
БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, 

8.  Друштво за трговија и производство МАКПРОГ-
РЕС ДОО Виница, 

9.  Рударско индустриски комбинат – СИЛЕКС Ак-
ционерско друштво – Кратово, 

10. Друштво за производство трговија и услуги ВЕ-
ТЕРИНАРНА СТАНИЦА СТРУМИЦА ДОО увоз-из-
воз Струмица,  

11. Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги АЛ – МАКС ДОО Струмица, 

12. Друштво за производство, трговија, услуги и от-
куп на земјоделски производи АГРОФРУКТУС ДОО-
ЕЛ  Струмица, 

13. Друштво со ограничена одговорност за превоз 
на патници и трговија СТРУМИЦА – ЕКСПРЕС увоз-
извоз ДОО Струмица, 

14. Друштво за производство и преработка на месо 
АГРИА – АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДОО 
Велес, 

15. Друштво за производство, трговија и услуги 
ЖИТО извоз-увоз ДООЕЛ Велес. 

  
Член 7 

Со влегување во сила на оваа одлука престанува да 
важи Одлуката за утврдување на трговските друштва 
од посебно значење за работа во кризна состојба 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
65/2009). 

 
Член 8 

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

 
Бр. 41-8553/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4041. 
Врз основа на членот 135-а став (3) од Законот за 

заштита на природата („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр.67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47-
/2011, 148/2011, 59/2012 и 13/2013), Владата на  Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТИ КОИ ВРШАТ ДЕЈНОСТ 
ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН  

ПАРК „МАВРОВО“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субјек-
ти кои вршат дејност во заштитено подрачје Национа-
лен парк „Маврово“ – телекомуникациски услуги, 
склучена помеѓу Јавната установа Национален парк 
„Маврово“, како субјект задолжен за управување со 
заштитено подрачје и Друштво за комуникациски ус-
луги ВИП Оператор ДООЕЛ Скопје, застапувани од 
нивниот полномошник, компанијата ДООЕЛ „Теле-
линк МК“ Скопје, како субјект кој врши дејност во 
заштитено подрачје.    

 
Член 2 

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

 
Бр.41-8561/1                    Заменик на претседателот  

27 ноември 2013 година         на Владата на Република 
    Скопје                                     Македонија, 
                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4042. 

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/2013) и член 36 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 27.11.2013 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 ажурирани геодет-
ски подлоги за планскиот опфат за урбанистичко план-
ска документација за бањски комплекс „Кежовица, оп-
штина Штип. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-8572/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4043. 
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 
година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ HA ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА HA СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖ-
БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА"  

ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одуката за 

утврдување на цената на годишната претплата на служ-
беното гласило „Службен весник на Република Маке-
донија" за 2014 година, бр.02-6990/1 од 8.11.2013 го-
дина, донесена од Управниот одбор на ЈП Службен 
весник на Република Македонија, на седницата, одржа-
на на 8.11.2013 година. 

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

 
Бр. 41-8586/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4044. 
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 
година, донесе 
 

ОДЛУКA 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на цената на годишната претплата на Ре-
гистарот на прописи на Република Македонија за 2014 
година, бр.02-6991/1 од 8.11.2013 година, донесена од 
Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 8.11.2013 го-
дина. 

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

 
Бр. 41-8587/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4045. 
Врз основа на член 22 од Законот за отворените 

граѓански универзитети за доживотно учење („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.36/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 27.11.2013 година, донесе 
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 О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕНЕСУВАЊЕ  ВО  СОПСТВЕНОСТ НА 
НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА БИТОЛА 

 
Член  1 

Со оваа одлука на Општина Битола се пренесуваат 
во сопственост недвижни ствари – згради и земјиште 
под згради, сопственост на Република Македонија, ло-
цирани на КП бр.11483, заведена во ИЛ бр. 16866, за 
КО Битола, без надомест, и тоа: 

- зграда 1, влез 1, кат 1, со површина од 56 м2, 
-зграда 1, влез 1, кат 1, со површина од 183 м2, 
-зграда 1, влез 1, кат 2, со површина од 183 м2, 
-зграда 1, влез 1, приземје, со површина од 194 м2, 
-зграда 2, влез 1, приземје, со површина од 24 м2, 
-зграда 3, влез 1, приземје, со површина од 58 м2 и 
-земјиште под  згради  со површина од 378 м2.  
 

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

нот на  објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 41-8591/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4046. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 го-
дина, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА Е2-СКЛАД СО ПОДЗЕМНИ И 
НАДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА МОТОРНО ГОРИ-
ВО ВО КО СИРКОВО ОПШТИНА РОСОМАН 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на Е2-склад со подземни и надземни резерво-
ари за моторно гориво во КО Сирково, општина Росо-
ман.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 20796м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 41-8598/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4047. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 го-
дина, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО КЛАСА НА НА-
МЕНА Г-2 ИНДУСТРИСКА ХАЛА ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО НА ПАМУК, ПРИМАРНА ПРЕРАБОТКА 
НА ПАМУК, ЧУВАЊЕ НА РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ  

КО Н СЕЛО Ш ОПШТИНА ШТИП 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со класа на намена Г-2 индустриска 
хала за производство на памук, примарна преработка 
на памук, чување на репроматеријали КО Н Село Ш, 
општина Штип. 

 
Член 2 

 Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 41-8599/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4048. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 го-
дина, донесе  

                 
                                                               

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА 
НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ЌАФАСАН КО РАДОЖДА  

ОПШТИНА СТРУГA 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на граничен премин Ќафасан КО Радожда, општина 
Стругa.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 69075м2, 
ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-8600/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4049. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 годи-
на, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО 
ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Г 1- ТЕШКА 
ИНДУСТРИЈА КО ЧУЧЕР САНДЕВО ВОН Г.Р.  

ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на стопански комплекс со основна класа на 
намена Г1- тешка индустрија КО Чучер Сандево вон 
г.р., општина Чучер Сандево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 17222 м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 41-8603/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4050. 
Врз основа на члeн 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште  (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИJА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
И СЕРВИС ЗА МЕРИЛА НА МАСА СО ЛАБОРА-
ТОРИЈА KО УСЈЕ ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава  согласност за  трајна  пре-
намена  на земјоделско  во  градежно земјиште за изра-
ботка на Локална урбанистичка планска документациjа 
за изградба на објекти за производство и сервис за ме-
рила на маса со лабораторија KО Усје, општина Кисела 
Вода. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-8604/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________  

4051. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за експроп-

ријација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 33/1995, 20/1998, 40/1999, 31/2003, 46/2005, 
10/2008, 106/2008, 156/2010 и 6/2012), а во врска со 
член 52 од Законот за експропријација („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 95/2012, 131/2012 и 
24/2013) Влада на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 27.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО 
ВЛАДЕНИЕ НА АД МЕПСО – СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на Операторот на електропреносни-
от систем на Македонија, Акционерско друштво за 
пренос на електрична енергија и управување со елек-
тро-енергетскиот систем во државна сопственост 
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Скопје, со скратен назив: АД МЕПСО – Скопје, како 
КОРИСНИК на експропријација, да му се предаде во 
владение градежното земјиште и тоа: 

1. Дел од КП 15691 со површина од 83 м2 во КО 
Битола, ИЛ бр. 25830 со вкупна површина 3.006 м2, 
м.в. “Д.Лахчански“, кул. “пасиште“, кл.2, во се соглас-
но Решение Екс. од МФ УИПР ОУП во Битола со У.П. 
бр. 26-7462/11-1 од 19.09.2011 година и Решение на 
Државна комисија за одлучување во управна постапка 
и постапка од работни односи во втор степен УП.бр. 
0801-5 од 18.10.2012 година. 

2. Дел од КП 1681 со површина од 536 м2 во КО 
Лавци ИЛ бр. 188 со вкупна површина од 2.723 м2, м.в. 
“Граматница“, кул. “лозје“, кл.4, во се согласно Реше-
ние за Екс. од МФ УИПР ОУП во Битола во У.п. бр. 
26-7712/11 од 19.05.2011 година и Решение на Државна 
комисија за одлучување во управна постапка и поста-
пка од работни односи во втор степен УП.бр. 3403-
1035/2 од 7.07.2011 година. 

3. Дел од КП 1568 со површина од 405 м2 во КО 
Буково ИЛ бр. 1745 со вкупна површина од 816 м2, на 
м.в. “Под Лозје“, кул. “лозје“, кл.2, во се согласно Ре-
шение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Битола со У.П. бр. 
26-7781/11 од 19.05.2011 година и Решение на Државна 
комисија за одлучување во управна постапка и поста-
пка од работни односи во втор степен УП. бр. 3403-
993/2 од 27.06.2011 година. 

За изградба на линиски и инфраструктурен објект 
од прва категорија со утврден јавен интерес, Двосис-
темски ДВ 2 х 110 КВ “ТС Битола 3 – ТС Битола 4“ 
согласно Одобрена државна Урбанистичка планска до-
кументација за изградба на Двосистемски ДВ 2х110 КВ 
“ТС Битола 3 – ТС Битола 4“ со тех. Бр. 139/2010 изда-
дена врз основа на Решение од Министерство за тран-
спорт и врски бр. 16-8890/3 од 30.12.2010 година и Гео-
детски елаборат за посебни намени изработен од “ДО-
ОЕЛ КАТ ПЛУС Кичево“ со Бр. 01-481/1 од 26.04.2011 
година со Прегледна скица на премер и Нумерички по-
датоци со утврдени мери и граници. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-8609/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4052. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за експроп-

ријација („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 33/1995, 20/1998, 40/1999, 31/2003, 46/2005, 10/2-
008, 106/2008, 156/2010 и 6/2012), a во врска со член 52 
од Законот за експропријација („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 95/2012, 131/2012 и 24/2013 ) 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 27.11.2013 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО 
ВЛАДЕНИЕ НА АД „МЕПСО“ - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Co оваа одлука, на Операторот на електропреносни-
от систем на Македонија, Акционерско друштво за 
пренос на електрична енергија и управување со елек-
тро-енергетскиот систем во државна сопственост Скоп-
је, со скратен назив: АД МЕПСО - Скопје, како КОРИ-
СНИК на експропријација, да му се предаде во владе-
ние градежното земјиште и тоа: 

1. Дел од КП 118/3 со површина од 310 м2 во KO 

Петровец, ИЛ бр. 993 со вкупна површина 2.156 м2, 

м.в. „Бавчи“, кул. "нива", кл. 2, во се согласно Решение 

Екс. од МФ УИПР ОУП во Гази Баба со У.П. бр. 26-

3474/3 од 24.02.2012 година и Решение на Државна ко-

мисија за одлучување во управна постапка и постапка 

од работни односи во втор степен УП. бр. 0801-737 од 

24.2.2012 година. 

2. Дел од КП 118/4 со површина од 4 м2 во KO Пет-

ровец ИЛ бр. 1104 со вкупна површина од 2.156 м2, 

м.в. „Бавчи“, кул. "нива", кл. 2, согласно Решение за 

Екс. од МФ УИПР ОУП во Гази Баба со У.П. бр. 26-

3474/2 од 24.2.2012 година и Решение на Државна ко-

мисија за одлучување во управна постапка и постапка 

од работни односи во втор степен УП. бр. 0801-738 од 

24.2.2012 година. 

за изградба на линиски инфраструктурен објект од 

прва категорија со утврден јавен интерес, Приклучок 

ДВ 110 KB ТС 110/35/10 ТС Петровец согласно одоб-

рена Државна урбанистичка планска документација за 

изградба на Приклучок ДВ 110 КВ ТС 110/35/10 ТС 

Петровец со тех. бр. 2338/2011 издадена врз основа на 

Решение од Министерство за транспорт и врски бр. 02-

119/2 од 6.3.2012 година и Геодетски елаборат за по-

себни намени изработен од: „ДООЕЛ Алфа Геодет“ ек-

спорт импорт со бр.011/2698 од 1.6.2011 со Прегледна 

скица на премер и нумерички податоци со утврдени 

мери и граници. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр.41-8610/1                 Заменик на претседателот  

27 ноември 2013 година     на Владата на Република 

    Скопје                                Македонија, 

                              м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4053. 

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 и 137/2013), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

27.11.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА – 

СТРУМИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 

движнaта ствар: 
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Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 

установа Општа болница - Струмица. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-

ница - Струмица, со кој се уредуваат  правата и об-

врските за движнaта ствар 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. 41-8615/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4054. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 27.11.2013 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 

ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „MISSION READINESS-

2013“, ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА 

 

1. За учество во вежбовна активност „MISSION 

READINESS-2013”, која ќе се одржи во Сојузна Репуб-

лика Германија (во натамошниот текст: вежбовната ак-

тивност), во периодот од 2.12.2013 година до 

18.12.2013 година, се испраќа единица на Армијата на 

Република Македонија (во натамошниот текст: Арми-

јата), во состав од 106 (сто  и шест) припадници. 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 

и исхрана на припадниците на Армијата, ги обезбедува 

Амбасадата на Соединетите Американски Држави во 

Република Македонија, а трошоците за трупно патува-

ње ги обезбедува Министерството за одбрана.  

3. Подготовките и организацијата на припадниците 

на Армијата, ги врши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-

нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-

дата  на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 41-8671/1                 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година      на Владата на Република 

      Скопје                                  Македонија, 

                                  м-р Владимир Пешевски, с.р.  

4055. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за експро-

пријација („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.33/1995, 20/1998, 40/1999, 31/2003, 46/2005, 10/2008, 

106/2008, 156/2010 и 6/2012), а во врска со член 52 од 

Законот за експропријација („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.95/2012, бр.131/2012 и 

24/2013) Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 27.11.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  

ВО  ВЛАДЕНИЕ  НА  АД МЕПСО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Cо оваа одлука, на Операторот на електропреносни-

от систем на Македонија, Акционерско друштво за 

пренос на електрична енергија и управување со еле-

ктро - енергетскиот систем во државна сопственост 

Скопје, со скратен назив: АД МЕПСО - Скопје, како 

КОРИСНИК на експропријација, да му се предаде во 

владение градежното земјиште и тоа: 

1. КП 12485/2 со површина од 145 м2 во КО Младо 

Нагоричане, ИЛ бр. 6446 м.в. "Дивиче", кул. ГНЗ", сог-

ласно Решение Екс. од МФ УИПР ОУП во Куманово 

со У.П. бр. 26-497/3 -11 од 20.09.2011 за столбно место 

бр. 124 и Решение на Државна комисија за одлучување 

во управна постапка и постапка од работни односи во 

втор степен УП. бр. 3403-1311 од 21.10.2011 година. 

2. КП 10481/4 со површина од 114 м2 во КО Младо 

Нагоричане ИЛ бр. 6446 м.в. "Дивиче", кул. ГНЗ", сог-

ласно Решение за Екс. од МФ УИПР ОУП во Куманово 

со У.П. бр. 26-502/3-11 од 20.09.2011 за столбно место 

6р. 125 и Решение на Државна комисија за одлучување 

во управна постапка и постапка од работни односи во 

втор степен УЛ. бр. 3403-1312 од 20.09.2011. 

3. КП 10481/5 со површина од 109 м2 во КО Младо 

Нагоричане ИЛ бр. 6446 м.в. "Дивиче", кул. ГНЗ", сог-

ласно со Решение Екс. од МФ УИПР ОУП Куманово 

со У.П. бр. 26-507/3-11 од 20.09.2011 за столбно место 

126 и Решение на Државна комисија за одлучување во 

управна постапка и постапка од работни односи во 

втор степен УП. бр. 3403-1309/2 од 21.10.2011. 

4.   КП 10481/6 со површина од 132 м2 во КО Мла-

до Нагоричане ИЛ бр. 6446 м.в. "Дивиче", кул. ГНЗ", 

согласно со Решение Екс. од МФ УИПР ОУП Кумано-

во со У.П. бр. 26-512/3-11 од 20.09.2011 за столбно ме-

сто 127 и Решение на Државна комисија за одлучување 

во управна постапка и постапка од работни односи во 

втор степен УП. бр.3403-1310/2 од 21.10.2011 за из-

градба на линиски инфраструктурен објект од прва ка-

тегорија со утврден јавен интерес, Интерконективен   

ДВ   400   KB  ТС  Штип  -  ТС Ниш  (Српска граница)  

согласно Одобрен Проект за инфраструктура за изград-

ба на Интерконективен ДВ400КВТС Штип-ТС Ниш 

(Српска граница)со Бр. 02-5467/2 и дополнување бр. 

02-12728/1 од 21.05.2012 година, Геодетски елаборат за 

посебни намени за трајна експропријација за предмет-

ниот далновод за КО Младо Нагоричане изработен од: 

"ДОО Геопроект Инжинеринг Скопје" заведен под број 

Бр. 159/11-01 од 8.02.2011 година со Прегледна скица 
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на премер и Нумерички податоци со утврдени мери и 

граници како и валидна банкарска гаранција во Охрид-

ска банка бр. 453/2011 продолжена со Анекс со роч-

ност до 20. 07. 2014 година. 

 
Член 2 

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

 

Бр. 41-8680/1 Заменик на претседателот 
27 ноември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4056. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 27.11. 2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕ-

ДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА: ПРОЕКТОТ “ВОДО-

ВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНИТЕ ФА-

ЗА 1“, ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИ-

ЈА ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЛОВИШТЕ ВО ОП-

ШТИНА ГОСТИВАР И НАСЕЛЕНО МЕСТО МИ-

ЛЕТИНО ВО ОПШТИНА БРВЕНИЦА И ИЗРА-

БОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНО 

МЕСТО СИРКОВО ВО ОПШТИНА РОСОМАН 
 
1. Во Одлуката за распределба на средства за: про-

ектот “Водовод и канализација на општините фаза 1“, 
изградба на фекална канализација во населено место 
Беловиште во општина Гостивар и населено место Ми-
летино во општина Брвеница и изработка на техничка 
документација за фекална канализација во населено 

место Сирково во општина Росоман број 41-166/1 од 
09.01.2013 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 5/13), во точката 1, во воведната  рече-
ница износот “57.371.000,00“ се заменува со износот 
“97.947.665,00“. 

Во Табелата во “ПРОЕКТ ВОДОВОД И КАНАЛИ-
ЗАЦИЈА ФАЗА 1“ износот “51.690.000,00“ се заменува 

со износот “93.947.665,00“. 
Во “ОПШТИНА ГОСТИВАР“ износот 

“1.381.000,00“ се заменува со износот “0,00“. 
Во “ОПШТИНА РОСОМАН“ износот “300.000,00“ 

се заменува со износот “0,00“. 
Во “ВКУПНО“ износот „“57.371.000,00“ се замену-

ва со износот “97.947.665,00“. 

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

 
Бр. 41-8950/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4057. 

Врз основа на член 20 став (3) 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 и 137/2013), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

27.11.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И 

СПОРТ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Агенцијата за млади и спорт, без 

надомест, се дава на трајно користење недвижна ствар 

– зграда за физичка култура и рекреација, евидентира-

на во Имотен лист број 45358, која се наоѓа на КП бр. 

988, КО Гази Баба, сопственост на Република Македо-

нија и тоа: 

- Зграда бр. 01, улица „Јани Лукровски“ бр. 6, 

Скопје, намена на зграда Д3-9, влез 1, кат – приземје, 

намена на посебниот дел од зградата – Т, во површина 

од 1037м2; 

- Зграда бр. 01, улица „Јани Лукровски“ бр. 6, 

Скопје, намена на зграда Д3-9, влез 1, кат – приземје, 

намена на посебниот дел од зградата – ДПД, во пов-

ршина од 301м2; 

- Зграда бр. 01, улица „Јани Лукровски“ бр. 6, 

Скопје, намена на зграда Д3-9, влез 1, кат – приземје, 

намена на посебниот дел од зградата – П, во површина 

од 19м2; 

- Зграда бр. 01, улица „Јани Лукровски“ бр. 6, 

Скопје, намена на зграда Д3-9, влез 1, кат – приземје, 

намена на посебниот дел од зградата – Х, во површина 

од 129м2; 

- Зграда бр. 01, улица „Јани Лукровски“ бр. 6, 

Скопје, намена на зграда Д3-9, влез 1, кат – приземје, 

намена на посебниот дел од зградата – ХС, во површи-

на од 9м2; 

- Зграда бр. 01, улица „Јани Лукровски“ бр. 6, 

Скопје, намена на зграда Д3-9, влез 1, кат – ГЛ1, наме-

на на посебниот дел од зградата – ТР, во површина од 

527м2; 

- Зграда бр. 01, улица „Јани Лукровски“ бр. 6, 

Скопје, намена на зграда Д3-9, влез 1, кат – ГЛ1, наме-

на на посебниот дел од зградата – ДПД, во површина 

од 42м2; 

- Зграда бр. 01, улица „Јани Лукровски“ бр. 6, 

Скопје, намена на зграда Д3-9, влез 1, кат – ГЛ1, наме-

на на посебниот дел од зградата – Х, во површина од 

21м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-8985/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4058. 

Врз основа на член 20 став (3) 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 и 137/2013), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 27.11.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 

Со оваа одлука на Град Скопје, без надомест, се да-

ва на трајно користење недвижна ствар – објект „Миле-

ниумски крст“, евидентиран во Имотен лист број 182, 

кој се наоѓа на КП бр. 904/16, КО Горно Водно, соп-

ственост на Република Македонија и тоа: 

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена 

на зграда Д4-7, влез 1, кат – сутерен, бр. 1, намена на 

посебниот дел од зградата – ДП, во површина од 

259м2; 

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена 

на зграда Д4-7, влез 1, кат – приземје, бр. 1, намена на 

посебниот дел од зградата – ДП, во површина од 

295м2; 

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена 

на зграда Д4-7, влез 1, кат – приземје, бр. 1, намена на 

посебниот дел од зградата – ХС, во површина од 

259м2; 

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена 

на зграда Д4-7, влез 1, кат – приземје, бр. 1, намена на 

посебниот дел од зградата – ПП, во површина од 

150м2; 

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена 

на зграда Д4-7, влез 1, кат – 1, бр. 1, намена на посеб-

ниот дел од зградата – ПП, во површина од 418м2; 

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена 

на зграда Д4-7, влез 1, кат – 1, бр. 1, намена на посеб-

ниот дел од зградата – ЛФ, во површина од 5м2; 

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена 

на зграда Д4-7, влез 1, кат – 1, бр. 1, намена на посеб-

ниот дел од зградата – ХС, во површина од 11м2; 

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена 

на зграда Д4-7, влез 1, кат – 2, бр. 1, намена на посеб-

ниот дел од зградата – ПП, во површина од 74м2; 

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена 

на зграда Д4-7, влез 1, кат – 2, бр. 1, намена на посеб-

ниот дел од зградата – ПФ, во површина од 5м2; 

- Зграда бр. 01, КП 904/16, КО Горно Водно, намена 

на зграда Д4-7, влез 1, кат – 2, бр. 1, намена на посеб-

ниот дел од зградата – ХС, во површина од 3м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-8986/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4059. 

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за желез-

нички систем („Службен весник на Република Македо-

нија" бр.48/2010, 23/2011, 80/2012 и 155/2012), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

27.11.2013 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-

МА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА  

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2013 ГОДИНА 

 

1. Во Годишната програма за финансирање на же-

лезничката инфраструктура за 2013 година („Службен 

весник на Република Македонија" бр. 4/2013, 138/2013 

и 147/2013 ), во точката 2, потточка 1 износот 

„28.500.000,00" се заменува со износот „33.500.000,00". 

Во потточката 2 износот „48.870.000,00" се замену-

ва со износот „54.729.000,00". Во потточката 8 износот 

„10.500.000,00" се заменува со износот „9.641.000,00. 

Во потточката 14 износот „10.000.000,00" се заме-

нува со износот„2.000.000,00". Во потточката 15 изно-

сот „10.000.000,00" се заменува со изно-

сот„8.000.000,00". 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија". 

 

Бр. 41-8703/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

4060. 

Врз основа на член 122 став 2 од Законот за поли-

ција („Службен весник на Република Македонија“ број 

114/06, 6/09 и 145/12), министерот за внатрешни рабо-

ти донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА РЕЗЕРВНИОТ 

СОСТАВ НА ПОЛИЦИЈАТА 

 

Член 1 

Оспособувањето на припадниците на резервниот 

состав на Полицијата се спроведува согласно програма 

за стручно оспособување на резервниот состав на По-

лицијата. 

 

Член 2 

Програмата за стручно оспособување на резервниот 

состав на Полицијата се состои од теоретски и практи-

чен дел, кои опфаќаат: 

А. Теоретски дел: 

1. Устав на Република Македонија,  

2. Кривичен законик, 

3. Закон за кривичната постапка, 
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4. Закон за внатрешни работи, 

5. Закон за полиција, 

6. Закон за прекршоците против јавниот ред и мир,  

7. Закон за оружјето, 

8. Закон за личната карта, 

9. Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, 

10. Закон за јавните собири, 

11. Закон за странците, 

12. Закон за прекршоците, 

13. Закон за одбрана, 

14. Закон за управување со кризи, 

15. Уредба за личностите и објектите што се обез-

бедуваат, видовите на мерки и активности и степените 

на обезбедување, 

16. Правилник за начинот на вршење на полициски-

те работи, 

17. Правилник за начинот на повикување и ангажи-

рање на припадниците на резервниот состав на Поли-

цијата и 

18. Упатство за начинот на однесување и меѓусеб-

ните односи на полициските службеници. 

Б. Практичен дел: 

1. Начин на работа на Полицијата, 

2. Воспоставување на јавен ред и мир и заштитна 

опрема и 

3. Ракување и гаѓање со огнено оружје. 

 

Член 3 

Теоретскиот дел од член 2 став 1 точка А на оваа 

програма се состои од: 

1. Устав на Република Македонија: 

1.1 Одбрана, воена и вонредна состојба. 

2. Кривичен законик: 

2.1 Кривично дело, 

2.2 Нужна одбрана и крајна нужда, 

2.3 Обид, неподобен обид и доброволно откажу-

вање, 

2.4 Соизвршителство, поттикнување и помагање, 

2.5 Начин, време и место на извршување кривично 

дело, 

2.6 Кривични дела против животот и телото, 

2.7 Кривични дела против слободите и правата на 

човекот и граѓанинот (повреда на рамноправноста на 

граѓаните; повреда на правото на употреба на јазикот и 

писмото; присилба; противправно лишување од сло-

бода; грабнување; мачење и друго сурово, нечовечно 

или понижувачко постапување и казнување; малтрети-

рање во вршење на службата; загрозување на сигур-

носта; нарушување на неповредливоста на домот; про-

тивзаконито вршење претрес; повреда на тајноста на 

писма или други пратки; злоупотреба на лични пода-

тоци; неовластено снимање; спречување или смеќава-

ње јавен собир и повреда на правото на штрајк), 

2.8 Кривични дела против имотот (кражба; тешка 

кражба; разбојништво; разбојничка кражба; оштетува-

ње туѓи предмети; неовластено примање подароци и 

неовластено давање на подароци), 

2.9 Кривични дела против општата сигурност на лу-

ѓето и имотот, 

2.10 Кривични дела против државата, 

2.11 Кривични дела против вооружените сили, 

2.12 Кривични дела против службената должност и 

2.13 Кривични дела против јавниот ред. 

3. Закон за кривичната постапка: 

3.1 Основни начела, 

3.2 Кривична пријава и овластувања на органите во 

предистражна постапка, 

3.3 Мерки за присуство на обвинетиот за успешно 

водење на кривичната постапка (приведување), 

3.4 Претрес на дом и лице и 

3.5 Привремено обезбедување и одземање на пред-

мети или имот. 

4. Закон за внатрешни работи: 

4.1 Надоместоци на припадник на резервен состав. 

5. Закон за полиција: 

5.1 Полициски работи, 

5.2 Полициски овластувања и 

5.3 Резервен состав на Полицијата. 

6. Закон за прекршоците против јавниот ред и мир: 

6.1 Општи одредби, 

6.2 Прекршоци против јавниот ред и мир и 

6.3 Посебни прекршочни одредби. 

7. Закон за оружјето: 

7.1 Начин на постапување со оружјето и муниција-

та и 

7.2 Пренесување на оружје и муниција преку 

државната граница. 

8. Закон за личната карта. 

9. Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата: 

9.1 Безбедност и заштита на патиштата, основни на-

чела и меѓусебни односи на учесниците и другите суб-

јекти во сообраќајот на патиштата и 

9.2  Знаци што ги даваат униформираните полицис-

ки службеници, овластени службени лица и други 

лица. 

10. Закон за јавните собири. 

11. Закон за странците: 

11.1 Влез на странци и напуштање на Република 

Македонија (преминување на граница; гранична кон-

трола и недозволен влез во Република Македонија) и  

11.2 Докажување на идентитет на странец.  

12. Закон за прекршоците: 

12.1 Основни одредби и 

12.2 Барање за прекршочна постапка (подносител 

на барањето и содржина на барањето).    

13. Закон за одбрана: 

13.1 Надлежности на органите на државната власт 

(органи на државната управа). 

14. Закон за управување со кризи: 

14.1 Основни одредби, 

14.2 Посебни одредби и 

14.3 Комуникација, координација и соработка. 

15. Уредба за личностите и објектите што се обез-

бедуваат, видовите на мерки и активности и степените 

на обезбедување: 

15.1 Општи одредби, 

15.2 Личности кои се обезбедуваат, 

15.3 Објекти што се обезбедуваат, 

15.4 Мерки и активности за обезбедување на лич-

ности и објекти и 

15.5 Степени на обезбедување.  
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16. Правилник за начинот на вршење на полициски-

те работи: 

16.1 Општи одредби, 

16.2 Примена на полициски овластувања, 

16.3 Одржување на јавниот ред и мир (одржување 

на јавен ред и мир на јавни собири и јавни приредби и 

вршење работи во средствата и објектите на јавниот 

сообраќај), 

16.4 Вршење на работи за безбедност на сообраќа-

јот на патиштата, 

16.5 Обезбедување на државната граница и контро-

ла на преминување на државната граница, 

16.6 Обезбедување на определени личности и об-

јекти, 

16.7 Вршење на работи при настанување на пожар 

и 

16.8 Носење, ракување и чување на оружјето.        

17.Правилник за начинот на повикување и ангажи-

рање на припадниците на резервниот состав на Поли-

цијата и 

18. Упатство за начинот на однесување и меѓусеб-

ните односи на полициските службеници: 

18.1 Општа одредба, 

18.2 Начин на однесување на полициските службе-

ници и 

18.3 Меѓусебни односи на полициските службе-

ници.  

Практичниот дел од член 2 став 1 точка Б на оваа 

програма се состои од: 

1. Начин на работа на Полицијата: 

1.1 Полициски овластувања и употреба на средства 

за присилба, 

1.2 Начела на полициско постапување и 

1.3 Начин на однесување и меѓусебни односи на по-

лициските службеници. 

2. Воспоставување на нарушен јавен ред и мир и 

заштитна опрема: 

2.1 Зборни распореди, 

2.2 Блокирање и пренасочување на толпа, 

2.3 Следење на толпа, 

2.4 Потиснување и растурање на толпа и 

2.5 Запознавање со заштитна опрема (елек; шлем; 

маска и штит).  

3. Ракување и гаѓање со огнено оружје:   

3.1 Начин на постапување со оружјето и муници-

јата, 

3.2 Расклопување, склопување, чистење и одржува-

ње на огнено оружје, 

3.3 Гаѓање со пиштол и 

3.4 Гаѓање со пушка. 

 

Член 4 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 

2014 година. 

 

Бр. 12.1-75965/1 Министер 

26 ноември  2013 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

4061. 

Врз основа на член 31 став (4) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање (“Службен весник на 

Република Македонија“ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 

18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13) министерот за 

транспорт и врски донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА  

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за стандарди и нормативи за урба-

нистичко планирање (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр.63/12, 126/12, 19/13 и 95/13) во член 11 

во ставот (3) третата реченица се менува и гласи: “Ни-

вото на пешачката површина во тремот треба да биде 

на исто ниво со нивелетата на околните пешачки пов-

ршини.“ 

 По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:  

“(4) По ислучок од ставовите (2) и (3) на овој член, 

во случаите од член 11-а на овој правилник слободната 

широчина на тремот не треба да биде помала од 2,5 

метри и поголема од 3,5 метри, слободната висина не 

треба да е помала од 4,50 метри, а нивото на пешачката 

површина во тремот треба да биде на исто  ниво со  ни-

велетата на околните пешачки површини.“ 

Ставот (4) станува став (5). 
 

Член 2 

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

 

“Член 11-а 

При реализација на донесени урбанистички плано-

ви во кои во текстуалниот дел е предвиден трем на зем-

јиште за општа употреба, кој не е означен со помошна 

градежна линија во графичкиот дел на планот, со про-

ектната документација за градбите врз основа на која 

се издава одобрение за градење може да се предвидат 

тремови.“ 

 

Член 3 

Во член 52 во ставот (3) точката се заменува со за-

пирка и се додаваат зборовите : “како и површината на 

градбата над тремот во случаите од член 11-а на овој 

правилник.“ 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-11453/1 Министер 

2 декември 2013 година за транспорт и врски,  

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4062. 

Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  чл. 9  од  Законот за Советот  на Јав-

ните обвинители на Република Македонија („Службен  

весник РМ“ бр.150/07), на својата четириесет и прва 

седница  одржана на 25.11.2013 година ја  донесе след-

ната  

 

О Д Л У К А 

 

I 

На Кујтим Дика роден 27.11.1949 година, избран на 

20.7.2009 година за  јавен обвинител во Основното  јав-

но обвинителство Скопје, без ограничување на траење 

на мандатот  му се утврди престанок  на функцијата ја-

вен обвинител  поради исполнување на условите за 

старосна пензија. 

 

II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му 

престанува заклучно со 31.12.2013 година. 

 

СОР. бр.  14/13 Совет на јавните обвинители 

25 ноември 2013 година на Република Македонија,  

Скопје Костадин Кизов, с.р. 

__________ 

4063. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 

Јавните обвинители на Република Македонија  („Служ-

бен  весник на РМ“ бр.150/07),  објавува  

 

О Г  Л  А  С 

ЗА ИЗБОР НА 
 

I 

1. Еден  јавен обвинител  во  Јавното обвинителство 

на Република Македонија . 

 

II 

2. Еден јавен обвинител во Основното јавно обви-

нителство Скопје 

3. Еден јавен обвинител во Основното јавно обви-

нителство Штип 

4. Два јавни обвинители во Основното јавно обви-

нителство Тетово 

5. Два јавни обвинители во Основното јавно обви-

нителство Гостивар 

6. Еден јавен обвинител во Основното јавно обви-

нителство Кичево 

7. Еден јавен обвинител во Основното јавно обви-

нителство Битола. 

Сите кандидати за избор на  јавни обвинители ос-

вен  условите предвидени во чл. 44 , 45 и чл.46  од  За-

конот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број 

150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот 

за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр.  

111/08), потребно е  како посебен  услов  да исполнува-

ат за: 

I. Кандидатите за избор на Јавен обвинител во Јав-

ното обвинителство на Република Македонија, потреб-

но е  како посебен  услов  да имаат  работно искуство 

од најмалку  осум  години по положениот правосуден 

испит,  со  потврдени резултати во работата. 

II. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Ос-

новното јавно обвинителство  Скопје, Штип, Тетово, 

Гостивар , Кичево и Битола  како посебен услов пот-

ребно е да имаат завршено Академија за судии и јавни 

обвинители. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 

потребната документација , во оригинал или заверена 

фотокопија на нотар , уверенијата за државјанство и 

лекарско уверение (двете да не се постари од шест ме-

сеци од денот на нивното издавање), доказ за работен 

стаж, диплома или уверение за завршен Правен факул-

тет и потврда за положен правосуден испит во ориги-

нал или заверено на нотар, Уверение за завршена Ака-

демија за судии и јавни обвинители да  ги достават до 

Советот на јавните обвинители на Република Македо-

нија на ул. "Димитар Влахов"бр. 4,  V спрат во рок од 

15 дена од објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот се-

кој работен ден. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                  

 

А. бр. 224-4/13 Совет на јавните обвинители 

25 ноември 2013 година на Република Македонија,  

Скопје Костадин Кизов, с.р. 

__________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4064. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 

136/11 и 79/2013), член 28 од Законот 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 55/11), член 28 и 29 од За-

конот за данокот на додадена вредност (“Службен вес-

ник 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. 53/05) и Уредбата за начинот на ут-

врдување, пресметување и уплатување на надоместо-

кот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-

вати што се плаќаат при увоз и/или производство на 

нафтени деривати (“Службен весник на РМ“ бр. 138/09 

и 52/11),  Регулаторната комисија за енергетика на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

2.12.2013 година, донесе 
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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 39,651 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98      до 41,015 

   

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 43,144 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 42,730 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 33,534 

  

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 80,00 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 70,00 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 59,00 

 

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 41,092 

 

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 

  

в) Масло за горење       ден/лит 

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

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,740 
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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 21,780 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 22,112 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,148 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 3.12.2013 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. 02-2030/1  

2 декември 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4065. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

35/05, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 

171/10 и 148/2011), Комората на извршители на РМ на 

ден 25.11.2013 година, го донесе следново 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се определува денот 10.12.2013 година за датум и 

почеток со работа на извршителот Премтим Ќерими 

именуван за подрачјето на Основниот суд Куманово, 

Основен суд Крива Паланка и Основен суд Кратово. 

Решението влегува во сила со денот на донесува-

њето. 

Образложение 

 

На ден 14.10.2013 година лицето Премтим Ќерими 

е именувано за подрачјето на Основен суд Куманово, 

Основен суд Крива Паланка и Основен суд Кратово. 

На ден 25.11.2013 година лицето Премтим Ќерими 

достави до Комората на извршители доказ за именува-

њето, повелба за именување и склучен договор за оси-

гурување од одговорност. 

Согласно со наведеното, Комората на извршители 

на РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за из-

вршување, одлучи како во изреката на ова решение. 

 

 Претседател 

Бр. 2240 на Комората на извршители 

25 ноември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје    Гордан Станковиќ, с.р. 

__________ 

 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4066. 

Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 

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

97/10, 6/12 и 119/13) и член 21, став 2, алинеја 10 од 

Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот од-

бор на ЈП Службен весник на РМ, на седницата одржа-

на на 08.11.2013 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 

ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖ-

БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  

ЗА 2014 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 

претплата за 2014 година на службеното гласило 

„Службен весник на Република Македонија“. 

 

Член 2 

Цената на годишната претплата на службеното гла-

сило „Службен весник на Република Македонија“ за 

2014 година, за домашни правни и физички лица се ут-

врдува на 10.100,00 денари, со можност за плаќање на 

рати. 
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Член 3 

Цената на годишната претплата на службеното гла-

сило „Службен весник на Република Македонија“ за 

2014 година, за правни и физички лица со седиште или 

живеалиште во странство се утврдува на 325,00 EUR. 

 

Член 4 

Претплатниците од член 2 на оваа одлука, кои  во 

тековната  година ќе го зголемат, односно намалат бро-

јот на примероци на службеното гласило „Службен 

весник на Република Македонија“ или да се претплатат 

во текот на тековната година за пократок период од 12 

месеци, цената се утврдува во износ од 1.000,00 денари 

на месечно ниво. 

 

Член 5 

Во цената утврдена од член 2, 3 и 4 од оваа одлука е 

пресметан и данокот на додадена вредност. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност 

од Владата на Република Македонија, со примена од 

1.01.2014 година. 

 

Бр. 02-6990/1 Управен одбор 

8 ноември 2013 година Претседател, 

Скопје Лазо Трпков, с.р. 

__________ 

4067. 

Врз основа на член 19, став, 2 точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 

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

97/10, 6/12 и 119/13) и член 21, став 2, алинеја 10 од 

Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот од-

бор на ЈП Службен весник на РМ, на седницата одржа-

на на 08.11.2013 година, донесе 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 

ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 

претплата за Регистарот на прописи на Република Ма-

кедонија за 2014 година, во издание на Јавното прет-

пријатие Службен весник на Република Македонија 

ц.о. Скопје. 

 

Член 2 

Цената на годишната претплата на Регистарот на 

прописи на Република Македонија за 2014 година за 

домашни правни и физички лица се утврдува на 

4.000,00 денари, со можност за плаќање на рати. 

 

Член 3 

Цената на годишната претплата на Регистарот на 

прописи на Република Македонија за 2014 година за 

правни и физички лица со седиште или живеалиште во 

странство се утврдува на 100,00 ЕUR. 

 

Член 4 

Во цената утврдена од член 2 и 3 од оваа одлука е 

пресметан и данокот на додадена вредност. 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност 

од Владата на Република Македонија, со примена од 

1.1.2014 година. 

 

 Бр. 02-6991/1 Управен одбор 

8 ноември 2013 година Претседател, 
Скопје Лазо Трпков, с.р. 
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