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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3859. 
Врз основа на член 52 став 5 од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 18.12.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР ОД ЛЕЖИШТЕ-
ТО “КОЗЈАК“, ОПШТИНА ПРИЛЕП ОД СТРАНА  

НА КОНЦЕСИОНЕРОТ  
1. Договорот за концесија за експлоатација на мине-

рална суровина – мермер од лежиштето “Козјак“, оп-
штина Прилеп бр.24-8219/1 од 10.10.2007 година, едно-
страно се раскинува по барање на концесионерот Ак-
ционерското друштво за производство, преработка, тр-
говија и монтажа на украсен камен МЕРМЕРЕН КОМ-
БИНАТ АД Прилеп, заради немање на економски инте-
рес за натамошно извршување на концесијата.  

2. Во име на Владата на Република Македонија, мини-
стерот за економија во рок од 15 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионе-
рот за едностраното раскинување на Договорот за конце-
сија за експлоатација од точка 1 од оваа одлука.  

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

 
 Бр. 41-9083/1 Претседател на Владата 

18 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3860. 

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/11, 53/11 и 144/12) Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2012 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Член 1 
Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште 

сопственост на Република Македонија кое претставува: 
- дел од КП број 429/5, КО Кисела Вода 2, со површина 

од 4890 м2, евидентирана во Имотен лист број 56311. 
Врз основа на согласноста број 09-9162/2 од 

05.12.2012 година, на Министерството за образование 
и наука со која се откажало од потребата за изградба на 
градби од јавен интерес утврдени со закон.  

Член 2 
Оваа одлука да ја спроведе Министерството за 

транспорт и врски согласно член 46, став (7) од Зако-
нот за градежно земјиште („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 17/11, 53/11 и 144/12).  

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

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

 Бр. 41-9196/1 Претседател на Владата 
18 декември 2012 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.  

  Стр. 
 буција на природен гас во Техноло-

шко-индустриска развојна зона-
Скопје за месец декември 2012 го-
дина..................................................... 27 

 Огласен дел....................................... 1-36 
 

 
3861. 

Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН  

ДОМ  КРУШЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користење на 
движните ствари: 

- огревни дрва 50м3, со вкупна вредност од 
148.500,00 денари.    

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

ат на трајно користење без надомест на ЈЗУ Здравствен 
дом  Крушево .  

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со дире-

кторот на ЈЗУ Здравствен дом  Крушево со кој се уре-
дуваат  правата и обврските за движните ствари  од 
член 1  на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
 Бр. 41-9231/1 Претседател на Владата 

18 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3862. 

Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник наРепублика Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.12.2012 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН  

ДОМ  ПРОБИШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користење на 
движните ствари: 

- огревни дрва 50м3, со вкупна вредност од 
148.500,00 денари.    

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

ат на трајно користење без надомест на ЈЗУ Здравствен 
дом  Пробиштип .  

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со дире-

кторот на ЈЗУ Здравствен дом  Пробиштип со кој се 
уредуваат  правата и обврските за движните ствари  од 
член 1  на оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
 Бр. 41-9232/1 Претседател на Владата 

18 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________  
3863. 

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 и 35/2011),Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА 
ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за транспорт и врски му престанува користе-
њето на движни ствари 15 новопроизведени нископод-
ни двокатни автобуси од отворен тип и тоа:  

1. АВТОБУС БРОЈ 1: 
- број на шасија: LZYTBGE64C1035558 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21969170 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Open 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
 
2. АВТОБУС БРОЈ 2: 
- број на шасија: LZYTBGE66C1035559 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21969170 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Open 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
3. АВТОБУС БРОЈ 3: 
- број на шасија: LZYTBGE62C1035560 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21969170 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Open 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 

- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
4. АВТОБУС БРОЈ 4: 
- број на шасија: LZYTBGE64C1035561 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21969170 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Open 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
5. АВТОБУС БРОЈ 5: 
- број на шасија: LZYTBGE66C1035562 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21969170 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Open 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
6. АВТОБУС БРОЈ 6: 
- број на шасија: LZYTBGE68C1035563 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21969170 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Open 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
7. АВТОБУС БРОЈ 7: 
- број на шасија: LZYTBGE6XC1035564 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21969170 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Open 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
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8. АВТОБУС БРОЈ 8: 
- број на шасија: LZYTBGE67C1035571 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21969170 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Open 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
9. АВТОБУС БРОЈ 9: 
- број на шасија: LZYTBGE69C1035572 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21969170 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Open 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
10. АВТОБУС БРОЈ 10: 
- број на шасија: LZYTBGE69C1035569 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21969170 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Open 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
11. АВТОБУС БРОЈ 11: 
- број на шасија: LZYTBGE65C1035570 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21969170 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Open 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 

12. АВТОБУС БРОЈ 12: 
- број на шасија: LZYTBGE65C1035567 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21969170 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Open 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
13. АВТОБУС БРОЈ 13: 
- број на шасија: LZYTBGE67C1035568 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21969170 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Open 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
14. АВТОБУС БРОЈ 14: 
- број на шасија: LZYTBGE61C1035565 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21969170 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Open 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
15. АВТОБУС БРОЈ 15: 
- број на шасија: LZYTBGE63C1035566 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21969170 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Open 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се прене-

суваат во сопственост без надомест на Градот Скопје.  
 

Член 3 
Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со градоначалникот на Градот Скопје со кој ќе се уре-
дат правата  и обврските за движните ствари од член 1 
на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија.“ 

   
Бр. 41-9722/1   Претседател на Владата 

18 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
3864. 

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. 
08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.12.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА  

ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за транспорт и врски му престанува користе-
њето на еден новопроизведен нископоден двокатен 
автобус од отворен тип и тоа: 

1. АВТОБУС БРОЈ 1: 
- број на шасија: LZYTBGE61C1026087 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21969170 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Open 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се прене-

сува во сопственост без надомест на општина Охрид.  
 

Член 3 
Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со градоначалникот на општина Охрид со кој ќе се уре-
дат правата  и обврските за движната ствар од член 1 
на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден денот 

на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија.“ 

 
 Бр. 41-9723/1 Претседател на Владата 

18 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3865. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА 
ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за транспорт и врски му престанува користе-
њето на движни ствари 64 новопроизведени нископод-
ни двокатни автобуси и тоа:  

1. АВТОБУС БРОЈ 1: 
- број на шасија: LZYTBGE60C1034150 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
 
2. АВТОБУС БРОЈ 2: 
- број на шасија: LZYTBGE60C1034150 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
3. АВТОБУС БРОЈ 3: 
- број на шасија: LZYTBGE64C1034152 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
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- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
4. АВТОБУС БРОЈ 4: 
- број на шасија: LZYTBGE66C1034153 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА    
5. АВТОБУС БРОЈ 5: 
- број на шасија: LZYTBGE68C1034154 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
6. АВТОБУС БРОЈ 6: 
- број на шасија: LZYTBGE6XC1034155 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
7. АВТОБУС БРОЈ 7: 
- број на шасија: LZYTBGE61C1034156 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 

- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА   
8. АВТОБУС БРОЈ 8: 
- број на шасија: LZYTBGE63C1034157 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
9. АВТОБУС БРОЈ 9: 
- број на шасија: LZYTBGE65C1034158 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
10. АВТОБУС БРОЈ 10: 
- број на шасија: LZYTBGE67C1034159 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
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11. АВТОБУС БРОЈ 11: 
- број на шасија: LZYTBGE63C1034160 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
12. АВТОБУС БРОЈ 12: 
- број на шасија: LZYTBGE65C1034161 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
13. АВТОБУС БРОЈ 13: 
- број на шасија: LZYTBGE67C1034162 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
14. АВТОБУС БРОЈ 14: 
- број на шасија: LZYTBGE69C1034163 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 

15. АВТОБУС БРОЈ 15: 
- број на шасија: LZYTBGE60C1034164 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
16. АВТОБУС БРОЈ 16: 
- број на шасија: LZYTBGE62C1034165 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
17. АВТОБУС БРОЈ 17: 
- број на шасија: LZYTBGE64C1034166 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
18. АВТОБУС БРОЈ 18: 
- број на шасија: LZYTBGE66C1034167 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
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19. АВТОБУС БРОЈ 19: 
- број на шасија: LZYTBGE68C1034168 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
20. АВТОБУС БРОЈ 20: 
- број на шасија: LZYTBGE6XC1034169 
  - тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
21. АВТОБУС БРОЈ 21: 
- број на шасија: LZYTBGE66C1034170 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
22. АВТОБУС БРОЈ 22: 
- број на шасија: LZYTBGE68C1034171 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 

23. АВТОБУС БРОЈ 23: 
- број на шасија: LZYTBGE6XC1034172 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
   
24. АВТОБУС БРОЈ 24: 
- број на шасија: LZYTBGE61C1034173 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
25. АВТОБУС БРОЈ 25: 
- број на шасија: LZYTBGE63C1034174 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
26. АВТОБУС БРОЈ 26: 
- број на шасија: LZYTBGE65C1034175 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
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27. АВТОБУС БРОЈ 27: 
- број на шасија: LZYTBGE67C1034176 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
28. АВТОБУС БРОЈ 28: 
- број на шасија: LZYTBGE69C1034177 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
29. АВТОБУС БРОЈ 29: 
- број на шасија: LZYTBGE60C1034178 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
30. АВТОБУС БРОЈ 30: 
- број на шасија: LZYTBGE62C1034179 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 

31. АВТОБУС БРОЈ 31: 
- број на шасија: LZYTBGE69C1034180 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
32. АВТОБУС БРОЈ 32: 
- број на шасија: LZYTBGE60C1034181 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
33. АВТОБУС БРОЈ 33: 
- број на шасија: LZYTBGE62C1034182 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
34. АВТОБУС БРОЈ 34: 
- број на шасија: LZYTBGE64C1034183 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
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35. АВТОБУС БРОЈ 35: 
- број на шасија: LZYTBGE66C1034184 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
36. АВТОБУС БРОЈ 36: 
- број на шасија: LZYTBGE68C1034185 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
   
37. АВТОБУС БРОЈ 37: 
- број на шасија: LZYTBGE6XC1034186 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
38. АВТОБУС БРОЈ 38: 
- број на шасија: LZYTBGE61C1034187 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 

39. АВТОБУС БРОЈ 39: 
- број на шасија: LZYTBGE63C1034188 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА    
40. АВТОБУС БРОЈ 40: 
- број на шасија: LZYTBGE65C1034189 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
41. АВТОБУС БРОЈ 41: 
- број на шасија: LZYTBGE61C1034190 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
42. АВТОБУС БРОЈ 42: 
- број на шасија: LZYTBGE63C1034191 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
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43. АВТОБУС БРОЈ 43: 
- број на шасија: LZYTBGE65C1034192 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
44. АВТОБУС БРОЈ 44: 
- број на шасија: LZYTBGE67C1034193 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
45. АВТОБУС БРОЈ 45: 
- број на шасија: LZYTBGE69C1034194 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
46. АВТОБУС БРОЈ 46: 
- број на шасија: LZYTBGE68C1034204 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 

47. АВТОБУС БРОЈ 47: 
- број на шасија: LZYTBGE6XC1034205 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
48. АВТОБУС БРОЈ 48: 
- број на шасија: LZYTBGE61C1034206 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
49. АВТОБУС БРОЈ 49: 
- број на шасија: LZYTBGE63C1034207 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
50. АВТОБУС БРОЈ 50: 
- број на шасија: LZYTBGE65C1034208 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
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51. АВТОБУС БРОЈ 51: 
- број на шасија: LZYTBGE67C1034209 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
52. АВТОБУС БРОЈ 52: 
- број на шасија: LZYTBGE63C1034210 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
   
53. АВТОБУС БРОЈ 53: 
- број на шасија: LZYTBGE65C1034211 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
54. АВТОБУС БРОЈ 54: 
- број на шасија: LZYTBGE67C1034212 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 

55. АВТОБУС БРОЈ 55: 
- број на шасија: LZYTBGE69C1034213 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
   
56. АВТОБУС БРОЈ 56: 
- број на шасија: LZYTBGE60C1034195 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
57. АВТОБУС БРОЈ 57: 
- број на шасија: LZYTBGE62C1034196 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
58. АВТОБУС БРОЈ 58: 
- број на шасија: LZYTBGE64C1034197 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
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59. АВТОБУС БРОЈ 59: 
- број на шасија: LZYTBGE66C1034198 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
60. АВТОБУС БРОЈ 60: 
- број на шасија: LZYTBGE68C1034199 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
61. АВТОБУС БРОЈ 61: 
- број на шасија: LZYTBGE60C1034200 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
62. АВТОБУС БРОЈ 62: 
- број на шасија: LZYTBGE62C1034201 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        

- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
63. АВТОБУС БРОЈ 63: 
- број на шасија: LZYTBGE64C1034202 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 
64. АВТОБУС БРОЈ 64: 
- број на шасија: LZYTBGE66C1034203 
- тип на мотор: ISB 6.7E5285B 21954407 
- марка: YUTONG 
- тип: ZK6116HGS-Closed 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 2012 
- Тип на менувач: ZF 6HP504C A/T (6+R) 
- Сила на мотор: 209 KW 
- Работна зафатнина на моторот: 6.692,4cm3        
- Места за седење: 60+1=61 
- Места за стоење: 20 
- Боја на каросерија: RAL 3002 - црвена  
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се прене-

суваат во сопственост без надомест на Градот Скопје.  
 

Член 3 
Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со градоначалникот на Градот Скопје со кој ќе се уре-
дат правата  и обврските за движните ствари од член 1 
на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден денот 
на објавувањето во ,,Службен весник на Република Ма-
кедонија.“ 

 
Бр. 41-9724/1   Претседател на Владата 

18 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 18 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/2011), a во врска со член 49, став (1) од Законот за здру-
женија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/2010 и 135/2011), член 2 од Одлуката 
за критериумите и постапката за распределба на средствата за финансирање на програмските активности на 
здруженија на граѓани и фондации од Буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.23/2009) и точка 2 од Програмата за финансирање на програмските активности на здруженија и 
фондациите („Службен весник на Република Македонија” бр.14/2012 и 144/2012), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 18.12.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  
2012 ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ  

НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши распределба на 12.000.000 денари од планираните средства во Буџетот на Републи-

ка Македонија за 2012 година, раздел 040.01-Влада на Република Македонија, Потпрограма 10-Администраци-
ја, ставка 463-Трансфер до невладини организации, наменети за финансирање на програмските активности на 
здруженијата и фондациите, како учество на Републиката со по 300.000 денари во финансирањето на следните 
здруженија и фондации: 

3866. 
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Член 2
Се задолжуваат здруженијата и фондации од член 1 од Одлуката, во рок од 30 дена по завршувањето на 

своите програмски активности, а најдоцна до 30.06.2013 година, да достават извештај за користењето на средс-
твата до Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија. 

 
Член 3 

За извршување на оваа одлука се грижи Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
    Бр.41-9747/1                                                                                                              Претседател на Владата  

18 декември 2012 година                                                                                                 на Република Македонија, 
      Скопје                                                                                                                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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3867. 

Врз основа на член 20 став 1  од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија, " број 
8/2005,150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана, на 18.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА MИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерство за правда му се 
дава на времено користење од една година недвижна 
ствар која се наоѓа на ул ,,Јуриј Гагарин“ бр.15 Скопје, 
на КП Број 3 КО Центар 2, видно од Имотен лист број 
5210 и тоа втори кат со површина од 664м², сопстве-
ност на Република Македонија. 

   
Член 2 

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

 
 Бр. 41-9786/1 Претседател на Владата 

18 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3868. 

Врз основа на член 20 став 1  од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005,150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.12.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИ-
СТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА MИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА  

САНКЦИИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен 

пазарен инспекторат му престанува користењето на 
недвижна ствар кој се наоѓа на ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 
15 Скопје, на КП Број 3 КО Центар 2, видно од Имотен 
лист број 5210 и тоа трети кат со површина од 148м², 
сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на Министерство за правда – Управа за извршување на 
санкциите на времено користење, во период од една го-
дина од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
без надомест. 

Член 3 
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Државниот паза-
рен инспекторат и  Министерство за правда – Управа 
за извршување на санкциите во рок од три дена од де-
нот на влегувањето на сила  на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-9748/1   Претседател на Владата 

18 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
3869. 

Врз основа на член 52 став (5) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА – МЕРМЕР ОД ЛЕЖИШТЕТО НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ „ЧАШКА“, ОПШТИНА ПРИЛЕП  

ОД СТРАНА НА КОНЦЕСИОНЕРОТ 
 
1. Договорот за концесија за експлоатација на мине-

рална суровина – мермер од лежиштето на локалитетот 
„Чашка“, општина Прилеп бр.24-8215/1 од 10.10.2007 
година, еднострано се раскинува по барање на конце-
сионерот Акционерското друштво за производство, 
преработка, трговија и монтажа на украсен камен МЕР-
МЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп, заради немање на 
економски интерес за натамошно извршување на кон-
цесијата. 

2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-
нистерот за економија во рок од 15 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесио-
нерот за едностраното раскинување на Договорот за 
концесија за експлоатација од точка 1 од оваа одлука.  

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

 
Бр.41-9084/1 Претседател на Владата 

18 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
3870. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.12.2012 година, 
донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО   
КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА  

MИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 
 

Член 1 
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен 

пазарен инспекторат му престанува користењето на 
недвижна ствар кој се наоѓа на ул. ,,Јуриj Гагарин“  бр. 
15 Скопје, на КП Број 3 КО Центар 2, видно од Имотен 
лист број 5210 и тоа трети кат со површина од 668 м², 
сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа oдлука се дава 
на Министерство за правда на времено  користење, во 
период од една година од денот на влегувањето во сила 
на оваа oдлука, без надомест. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Државниот паза-
рен инспекторат и  Министерство за правда во рок од 
три дена од денот на влегувањето на сила  на оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-9749/1 Претседател на Владата 

18 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
3871. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2007, 
97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14 декември 2012 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВА-
ЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕ-
НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ 

 
1. Илија Ристовски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со објектите за спорт во сопственост на Ре-
публика Македонија – Скопје, на негово барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23-8929/2 Претседател на Владата 

14 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
3872. 

Врз основа на член 48 став 2 и 5 алинеја 1 од Зако-
нот за едношалтерскиот систем и за водење на тргов-
скиот регистар и регистар на други правни лица 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2005, 13/2007, 150/2007, 140/2008, 17/2011 и 
53/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14 декември 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ 

 
1. Илија Ристовски се разрешува од должноста за-

меник член на Комисијата за жалби, на негово барање. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-9635/1 Претседател на Владата 

14 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
3873. 

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки 
индустриски развојни зони („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 
139/2009, 156/2010 и 127/2012) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/5005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 
51/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14 декември 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 
ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 
1. Илија Ристовски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони, на негово барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23-9636/1 Претседател на Владата 

14 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 



20 декември 2012  Бр. 162 - Стр. 19 
 
 

Врз основа на член 16 точка 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.43/2012 и 145/2012 ),Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.12.2012 го-
дина, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2012 година, 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 104/12),во делот I. АКТИВНОСТИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ 
И СПРЕЧУВАЊЕ НА БОЛЕСТИТЕ НА РЕПРОДУКТИВНИТЕ ОРГАНИ КАЈ ЖЕНАТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, РАК НА ГРЛО НА МАТКА ВО 2012 ГОДИНА, во точката 12 „Финансирање на програмата“ 
табелата се заменува со нова табела, која гласи:  

 
ТАБЕЛА 1 ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СКРИНИНГ НА РАК НА ГРЛО НА МА-

ТКА НА НИВО НА ЦЕЛА ДРЖАВА 
 

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

 
Бр. 41-9600/1   Претседател на Владата 

18 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

3874. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  
И ВРСКИ 

3875. 
Врз основа на член 19 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.23/11 и 54/11), министерот за 
транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ ЗА ВКЛОПУВАЊЕ 
НА БЕСПРАВНИ ОБЈЕКТИ ВО УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска докумен-
тација (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.56/11) во членот 2 став (1) алинеја 1 зборовите “по-
ставени прозори,“ се бришат.  

Ставот (2) се менува и гласи:  
“Бесправните објекти од став (1) на овој член, из-

градени надвор од плански опфат може да се вклопат 
во урбанистичко-планската документација доколку ги 
исполнат стандардите од алинеите 1, 2 и 3 од став (1) 
на овој член и доколку со одлука на Советот на општи-
ната односно Советот на општината во градот Скопје и 
Советот на Градот Скопје утврдено е да се донесе ур-
банистичко-планска документација со која ќе се извр-
ши проширување на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти.“ 

 
Член 2 

Членот 3 се менува и гласи: 
“При утврдување на усогласеност на намената на 

бесправниот објект со намената на земјиштето утврде-
на во важечката урбанистичко-планска документација, 
во предвид се земаат и основната класа на намена и 
компатибилните класи на намени на основната класа 
на намена утврдени со Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање, при што се 
смета дека бесправниот објект го исполнува условот за 
усогласеност со намената на земјиштето, доколку на-
мената на бесправниот објект е во согласност или со 
основната класа на намена на земјиштето или со ком-
патибилните класи на намени на основната класа на на-
мена. 

Максималниот дозволен процент на учество на еди-
нечната класа на намена во однос на основната класа 
на намена како и максималниот дозволен процент на 
учество на збирот на компатибилните класи на намени 
во однос на основната класа на намена, утврдени со 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистич-

ко планирање, не се применуваат при утврдувањето на 
усогласеност на намената на бесправниот објект со на-
мената на земјиштето утврдена во важечката урбани-
стичко-планска документација согласно став (1) на 
овој член. 

Бесправен објект со намена домување во станбени 
куќи во смисла на овој правилник е објект со максимум 
три станбени единици.“ 

  
Член 3 

Членот 4 се менува и гласи: 
“Бесправни објекти со намена домување во станбе-

ни куќи (А1), домување во станбени згради (А2), груп-
но домување (А3) и времено сместување (А4), се смета 
дека го исполнуваат условот за усогласеност со наме-
ната на земјиштето утврдена во важечката урбанистич-
ко-планска документација, доколку намената на земји-
штето на кое се изградени спаѓа во групата на класа на 
намена – домување (А). 

Бесправен објект со повеќе намени се смета дека го 
исполнува условот за усогласеност со намената на зем-
јиштето утврдена во важечката урбанистичко-планска 
документација, доколку намената на 51% од површи-
ната на објектот е во согласност со намената на земји-
штето утврдена во важечката урбанистичко-планска 
документација. 

Бесправни објекти со намена некомпатибилна ин-
фраструктура (Е3), се смета дека го исполнуваат усло-
вот за усогласеност со намената на земјиштето утврде-
на во важечката урбанистичко-планска документација, 
доколку намената на земјиштето на кое се изградени 
спаѓа во групата на класа на намена – инфраструктура 
(Е) или во групата на класа на намена-тешка индустри-
ја (Г1).“ 

 
Член 4 

Во членот 5 воведната реченица се менува и гласи: 
“Во урбанистичко-планската документација со која 

се врши вклопување на бесправен објект за кој е доне-
сено решение за утврдување на правен статус, доколку 
истиот претходно не е вклопен:“ 

По алинеја 1 се додаваат две нови алинеи 2 и 3 кои 
гласат: 

“- не се применува максималниот дозволен процент 
на учество на единечната класа на намена во однос на 
основната класа на намена како и максималниот дозво-
лен процент на учество на збирот на компатибилните 
класи на намени во однос на основната класа на наме-
на, утврдени со Правилникот за стандарди и нормативи 
за урбанистичко планирање; 

- се прикажува трасата на линиските инфрастру-
ктурни објекти;“ 

Алинеја 3 која станува алинеја 5 се менува и гласи : 
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- се става ознака ЕКМС (електронски комуникаци-
ски мрежи и средства) во парцелата на која се изграде-
ни електронски комуникациски мрежи и средства и на 
која е изграден објект на кој се поставени електронски 
комуникациски мрежи и средства.“ 

 
Член 5 

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

 
Бр. 01-25124  

20 декември 2012 година Министер, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

3876. 
Врз основа на член 44 став (7), од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12 и 80/12), дире-
кторот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПРАВИЛАТА НА ЛЕТАЊЕ  
СО ЕДРИЛИЦИ 

 
1. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот и пра-
вилата на летање со едрилици.  

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значање: 

1) Едрилица (glider, sailplane) е воздухоплов без 
движечка сила на мотор, потежок од воздухот чие одр-
жување во воздух се постигнува главно со аеродина-
мички реакции на површини кои остануваат неподвиж-
ни во определени услови на летање. 

2) Моторна едрилица (touring motor glider (TMG)) 
е  едрилица со вграден мотор и елиса кои не можат да 
се вовлечат. Моторна едрилица треба да биде способна 
за полетување и искачување со сопствен погон и во 
согласност со прирачникот за летање;  

3) Едрилица со помошен мотор (powered sailplane) 
е воздухоплов опремен со еден или повеќе помошни 
мотори кој во лет, кога моторот не работи, има кара-
ктеристики на едрилица; 

4) Контролиран воздушен простор е воздушен 
простор со определени димензии во рамките на кој се 
даваат услуги на контролата на летање согласно класи-
фикацијата на воздушниот простор и 

5) PPL (private pilot licence) е дозвола за приватен 
(спортски) пилот. 

 
Член 3 

(1) Во зависност од тоа дали поседуваат мотор или 
не едрилиците се делат на: 

1)  едрилици без мотор; 
2) едрилици со помошен мотор и 
3) моторни едрилици. 
(2) Во зависност од употребата,  едрилиците се де-

лат на: 
1) школски;  
2) тренажни; 
3) високоспособни и  
4) специјални. 
(3) Во зависност од намената, едрилиците се делат на: 
1) копнени едрилици и 
2) хидроедрилици. 
(4) Едрилиците  можат да бидат:  
1) со едно седиште; 
2) со две седишта и  
3) со повеќе седишта. 

 
2. Заеднички одредби за начинот и правилата  

на летање со сите видови на едрилици. 
 

Член 4 
Со едрилица може да се лета доколку се исполнети 

следните временски услови: 
1. За почетна обука и школување, во аерозапрега и 

витло на едрилици од сите видови и типови: брзина на 
ветерот до 5 м/сек., видливост од најмалку 5 км и виси-
на на долната граница на облаци најниска 200 м/sol; 

2. За обука за стекнување на определено овластува-
ње за летање со едрилици од сите видови и типови 
освен овластувањата од точките 3 и 4 на овој член: бр-
зина на ветерот од 8-20 м/сек, видливост од најмалку 5 
км и висина на долната граница на облаци најниска 300 
м/sol; 

3. За напредна обука за стекнување на овластување 
за акробатско летање со едрилица: брзина на ветeрот 
до 8 м/сек., видливост од најмалку 5 км и висина на 
долната граница на облаци најниска 800 м; 

4. За напредна обука за стекнување на овластување 
за летање без надворешна видливост со едрилица: бр-
зина на ветерот од 8-20 м/сек., видливост дење од нај-
малку 5 км, а ноќе од најмалку 2 км и висина на долна 
граница на облаци најниска 500 м/sol и  
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5. За летање со едрилици со посебни задачи – вре-
менските услови се ограничени со самата задача и во 
зависност од видот на  едрилицата. 

 
Член 5 

(1) Со едрилица се лета дење по правила на визуел-
но летање во време од пола саат пред изгревот на сон-
цето до пола саат после заоѓање на сонцето.  

(2) По исклучок од став (1) на овој член, пилотот 
може да лета и ноќе доколку: 

1. едрилицата е опремена со светла за летање ноќе; 
2. пилотот има искуство од најмалку 100 часа само-

стоен налет, е запознат со местото од каде треба да по-
летува и слетува ноќе, и има најмалку 20 полетувања и 
слетувања дење од истото место; 

3. постојат визуелни метеоролошки услови (VMC) 
и ветерот е послаб од 5 м/сек. во текот на целиот лет; 

4. теренот за полетување и слетување е јасно освет-
лен, може да се забележи на оддалеченост од 3000 ме-
три и на местото за полетување и слетување има лица 
за помош на земја со возила на располагање и  

5. пилотот има двострана радиоврска или со кон-
тролата на летање или со раководителот на летањето. 

 
Член 6 

(1) Не може да се лета на едрилици, без оглед на 
потребата за која се врши летањето за време на бура, 
олуја, меќава, вејавица или магла. 

(2) Не може да се слетува со едрилица на терен до-
колку има магла. 

(3) Во случај кога едрилицата не може да долета до 
терен кој не е под магла, пилотот на едрилицата треба 
да ја напушти едрилицата и да се спушти на земја со 
помош на падобран. 

 
Член 7 

(1) Не може да се полетува со едрилица доколку во 
просторот за 45 степени лево и десно од правецот на 
полетување на едрилицата се наоѓа друг авион, едрили-
ца, луѓе или други технички средства или возила, кои 
би претставувале препрека или опасност за полетува-
њето. 

(2) Не може да се полетува со едрилица при брзини 
на ветер поголеми од брзините предвидени со упат-
ството за користење на едрилицата издадено од произ-
водителот. 

 
Член 8 

Не може да се лета со едрилица под дејство на ал-
кохол, дрога и други психотропни супстанции. 

 
Член 9 

(1) Не може да се лета со едрилица во облак при 
термички едрења ако има повеќе од една едрилица.  

(2) Не може да се влегува во облак со едрилица која 
не е опремена за летање во услови без надворешна вид-
ливост.  

(3) При воздушно едрење “на падина” не може да се 
влегува во облак или да се едри во услови без надво-
решна видливост.  

(4) Горната граница на качување на едрилицата е 50 
метри под базата на облакот. 

 
Член 10 

Не може да се лета со едрилица на надморска виси-
на над 3.600 метри доколку пилотот на едрилица не е 
снабден со уред за инхалација - вдишување на кисло-
род. Овие уреди се употребуваат над висина од 3.600 
метри. 

 
Член 11 

При секое летање со едрилица, пилотот треба да 
има соодветен падобран за спасување. Падобранот за 
спасување се пакува најмалку еднаш во годината или 
почесто ако е предвидено од страна на производителот. 
Пакувањето и препакувањето на падобранот го врши 
производителот на падобранот или лице овластено за 
пакување и  препакување на падобранот за спасување. 
Пакувањето се потврдува со впишување на датумот во 
книшката на падобранот и потпис на лицето кое го па-
кувал. 

  
Член 12 

(1) На секој аеродром или леталиште кој се користи 
за летање на едрилици треба да има упатство за негово 
користење за летање со едрилици, пропишано од опе-
раторот на аеродромот или леталиштето. 

(2) Упатството од став (1) на овој член треба да со-
држи информации за: 

1. поставување старт на витло односно старт на ае-
розапреги према сите правци на ветерот; 

2. движење на луѓето и техничките средства, како и 
на возилата при секое поставување на стартот посебно; 

3. зоните за летање со едрилици во текот на обука и 
школски круг за полетување и слетување; 

4. зоните на работа на воздушното едрење, едрење-
то без надворешна видливост и акробациите; 

5. местото за сместување на  едрилици  на платфор-
ма односно паркинг;  

6. забранетите зони за летање со едрилици и 
7. други потребни информации кои се во интерес на 

безбедното летање со едрилици. 
 

Член 13 
Ако пилотот оцени дека не може да слета безбедно, 

треба да ја напушти едрилицата и да го отвори падо-
бранот за спасување. 
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Член 14 
(1) За секое организирано летање со едрилица треба 

да се одреди  раководител на летање. 
(2) Раководителот на летањето со едрилици треба 

да поседува важечка дозвола за пилот на едрилица,  со 
впишано  овластување за инструктор. 

(3)   Раководителот на летањето со едрилици треба: 
1. пред почетокот на летањето да ги провери метео-

ролошките и други услови на местото на полетување, а 
кога е тоа предвидливо и на местото на слетување; 

2. да одлучи за почетокот, прекинот или завршува-
њето на летањето; 

3. обезбеди летањето со едрилица да се изведува сог-
ласно прописите од областа на воздухопловството, како 
и да се грижи за безбедноста на лицата во воздух, лицата 
и имотот на земја, како и за одржување на редот и дис-
циплината во летањето, на местото на полетување, а ко-
га е тоа предвидливо и на местото на слетување; 

4. пред почетокот на летањето да ги провери дозво-
лите, овластувањата и другата документација на пило-
тите кои треба да летаат; 

5. пред почетокот на летањето со визуелен поглед 
да ги провери исправноста на едрилицата и опремата 
која се користи; 

6. пред почетокот на летањето да ја забрани употре-
бата на едрилицата која е неисправна; 

7. да забрани летање со едрилица на лице кое не е 
способно да лета или се посомнева дека е под дејство 
на алкохол, дрога и други психотропни супстанции; 

8. да раководи и контролира летањето со едрилици и 
9. го координира летањето и соработува со другите 

раководители на летање и надлежната контрола на ле-
тањето во случај кога на ист аеродром има повеќе 
активности. 

(4) Секое лице кое се наоѓа на аеродромот или учес-
твува во летањето со едрилици треба да се придржува 
до инструкциите издадени од раководителот на лета-
њето. 

 
Член 15 

На местото за полетување и слетување како и плани-
раното место за слетување со едрилици за време на преле-
ти, треба да има показател на правецот на ветерот. 

 
Член 16 

(1) На платформа, стојалиште или паркинг позиција 
односно на земја едрилицата треба да биде поставена и 
прицврстена (укотвено или ленгерисано) така да не мо-
же да биде дувната од ветер и да не пречи на работата 
на другите воздухоплови. 

(2) Доколку едрилицата не се користи подолго вре-
ме треба да биде соодветно сместена, да не биде изло-
жена под штетни влијанија на сонце, влага, испарување 
на хемиски средства, механички удари и друго, на на-
чин утврден со упатството за употреба и користење на 
едрилицата. 

Член 17 
(1) Пред почетокот со манипулирање/ракување со 

едрилица на земја во смисла на туркање, растоварува-
ње, товарање, склопување, расклопување, проби и 
прегледи на земја, раководителот на летањето или лице 
овластено од него треба да одржи брифинг на лицата 
кои му помагаат, упатувајќи ги како треба да работат и 
помагаат.  

(2) Доколку едрилицата се транспортира со возило 
или друго превозно средство, истата треба да биде сме-
стена и прицврстена така да не се оштетува за време на 
транспортот, товарањето и растоварувањето. 

 
Член 18 

(1) Пред секое летање со едрилица, пилотот ја про-
верува техничката исправност на едрилицата и опрема-
та преку технички преглед.  

(2) Во случај кога едрилицата се употребува од 
страна на пилот-ученик, техничката исправност на 
едрилицата и опремата од ставот (1) на овој член ги 
проверува инструкторот.  

 
Член 19 

Едрилицата во текот на летањето треба да ги има 
следните документи:   

1) Уверение за регистрација; 
2) Уверение за пловидбеност; 
3) Дозвола за радио-станица; 
4) Книга за одржување на едрилицата (Log Book) и  
5) Полиса за осигурување за надомест на штета на 

трети лица. 
 

Член 20 
Во книгата за одржување на едрилици (Log Book) 

од член 19 точка 4), се запишуваат: податоците за 
едрилицата, името на пилотот, датумот на летање, на-
чинот на полетување (аеро запрега или витло), целта на 
летот, бројот на летови,  часовите на летање,  местото 
на полетување и слетување, прелетаните километри, 
забелешките од страна на пилотот за исправноста на 
едрилицата, наодите од техничките прегледи и провер-
ките во лет, поправки и модификации и други забеле-
шки во текот на експлоатацијата на едрилицата.  

 
Член 21 

(1) Со едрилица, може да управува лице кое има ва-
жечка дозвола за пилот на едрилица. 

(2) Во текот на летот со едрилица, пилотот треба да 
има важечка дозвола за пилот на едрилица, валидно ле-
карско уверение за здравствена способност и документ 
за лична идентификација.  

(3) По исклучок од став (1) на овој член, со едрили-
ца може да управува и пилот-ученик кој е впишан во 
регистарот на ученици на овластената организација 
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или центар за обука на пилоти на едрилици под надзор 
на  инструктор. За време на обука, во самостални лето-
ви, пилот-ученикот не може да лета со друго лице, со 
исклучок ако тоа лице е назначено од инструкторот и 
има некаква улога во обуката. 

(4) Пилот на едрилица управува со едрилицата на 
сопствена одговорност и е одговорен за последиците 
кои ќе произлезат од нејзиното користење. 

(5) Инструкторот е одговорен за последиците кои 
ќе произлезат од користење на едрилицата во случај 
кога за време на обуката за пилот на едрилица, со едри-
лицата управува пилот-ученик. 

(6) Употребата на едрилици за летање се врши сог-
ласно упатството за употреба и користење на едрили-
ци, кое го издава конструкторот или производителот на 
едрилицата за секој вид и тип на едрилица. 

 
Член  22 

Пилотот  на едрилица може:  
1. самостојно да лета во визуелни услови на лет за 

типови едрилици за кои е обучен;  
2. да лета самостојно без присуство на раководител 

или инструктор по едриличарство, ако има најмалку 
100 часови налет на едрилици;  

3. да лета со друго лице во некомерцијална цел ако 
има најмалку 100 часови налет и  

4. да учествува на домашни натпревари ако има нај-
малку 100 часови налет или 150 часови налет на јавни 
манифестации и меѓународни натпревари од кои нај-
малку 10 часови налет на едрилица со која учествува.  

 
Член 23 

Со едрилица ноќе може самостојно да лета пилот 
на едрилица кој има важечка дозвола на пилот на едри-
лица со впишано овластување за летање ноќе и кој  не-
ма прекин не подолг од 90 дена во ноќно летање.  

 
Член 24 

 Со едрилица во услови без надворешна видливост 
може самостојно да лета пилот на едрилица кој има ва-
жечка дозвола на пилот на едрилица со впишано овла-
стување за летање без надворешна видливост и кој не-
ма прекин не подолг од 90 дена во летање без надво-
решна видливост со едрилица . 

 
Член 25 

(1) Акробатско летање може самостојно да врши 
пилот на едрилица кој има важечка дозвола на пилот 
на едрилица со впишано овластување за акробатско ле-
тање со едрилица, и кој нема прекин не подолг од 60 
дена во акробатско летање од последното акробатско 
летање. 

(2) Пилот на едрилица може да учествува на до-
машни, меѓународни натпревари и јавни манифестации 
(аеромитинзи) во акробатско летање со едрилици ако 

има најмалку 20 часови налет во акробатско летање на 
едрилици, пет часа на едрилица со која ќе учествува на 
натпреварот или манифестацијата од кои два часа во 
последните 10 дена пред манифестацијата или натпре-
варот. 

 
Член 26 

(1) Врз основа на овластување професионален пи-
лот на едрилица, имателот на дозволата може да лета 
во комерцијална цел, односно може да врши рекламни 
летови со едрилица, панорамско летање со патник, фо-
тографирање, снимање, набљудување, патролирање и 
извидување.  

(2)  Врз основа на овластување професионален пилот 
на едрилица, имателот на дозволата може да лета само-
стојно без присуство на раководител или инструктор по 
едриличарство и да биде раководител на летање за време 
на летање со едрилици, освен ако летањето со едрилици 
е во својство на обука во едриличарството. 

(3) Врз основа на овластувањето инструктор по 
едриличарство имателот на дозволата може да врши 
обука на пилот - ученици за стекнување на дозвола 
и/или овластување на пилот на едрилица кое му е впи-
шано во дозволата. 

 
Член 27 

(1) Летање со цел испробување на едрилица во воз-
дух, може да изврши инструктор по едриличарство на 
едрилици изработени во серија или по извршени по-
правки  и модификации и редовни или периодични тех-
нички прегледи. 

(2) Летање со цел испитување на прототипови на 
едрилици може да врши пилот со посебно овластување 
за таа намена. 

 
Член 28 

(1) Секое летање со едрилица пилотот го внесува во 
пилотска книшка (Pilot Logbook).  

 (2) Пилотската книшка (Pilot Logbook) од став (1) 
на овој член треба да содржи: лични податоци на пило-
тот, податоци за дозволите  и овластувањата кои ги по-
седува, податоци за летање пред издавањето на новата 
пилотска книшка, упатство за водење на книшката за 
летање и дневен приказ на летање кој опфаќа: датум на 
летање, начин на полетување (аеро запрега или витло), 
должност на пилотот во текот на летањето, цел на ле-
тот, место на полетување и слетување, тип и ознака на 
едрилица,  број на летови, часови на летање (дење, но-
ќе, по инструменти и вкупно), прелетани километри и 
забелешки и истата треба да биде заверена од Агенци-
јата пред да се отпочне со нејзино користење.   
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Член 29 
Пред летање, пилотот треба да биде запознат со 

експлоатацијата на едрилицата и принудните постапки, 
упатството за летање на аеродромот, сигнализациите и 
користењето на аеродромите и со прописите од областа 
на воздухопловството. 

 
Член 30 

(1) Пред полетување пилотот треба да изврши под-
готовка на летот и тоа да: 

1. ги провери исправите, книгите и други потребни 
документи за спроведување на летот; 

2. прибави податоци и да ја утврди задачата на ле-
тот; 

3. изврши потребна навигациска подготовка во за-
висност од планираниот лет; 

4. ја провери полетно-слетната патека и маневар-
ските површини; 

5. ги провери податоците за местото за слетување 
доколку слетува на друго место; 

6. ја провери метеоролошката состојба и прогнозата 
долж рутата; 

7. ја провери исправноста на воздухопловот и опре-
мата; 

8. ја провери количината на горивото, масата и ба-
лансот; 

9. ги разработи постапките за во случај на нередов-
ни и вонредни ситуации (а по потреба и редовните по-
стапки); 

10. ги предвиди и провери алтернациите при поле-
тување, долж рутата и кај дестинацијата; 

11. одржи брифинг со лицата што пружаат помош, 
вршат асистенција при полетувањето или на друг на-
чин го опслужуваат леталото; 

12. го подготви патникот (брифинг на патникот) за 
сместувањето во едрилицата, однесувањето во едрили-
цата и постапки кои патникот треба да ги направи во 
случај на вонредна ситуација; 

13. провери дали лицата и товарот се безбедно сме-
стени; 

14. координира со службата за контрола на летањето 
во зависност од просторот кој го користи за летање и 

15. го провери теренот за полетување односно сле-
тување доколку полетува односно слетува надвор од 
аеродромот.  

(2) За време на обука за стекнување на дозвола 
и/или овластување на пилот на едрилица, за подгото-
вката на летот е одговорен инструкторот. 

(3) Пилот на едрилица не треба да отпочне со извр-
шување на летот доколку не се осигура дека подгото-
вките се исполнети. 

 
Член 31 

(1) Полетување со едрилицa се врши во правец 
спротивен од правецот на ветерот.   

(2) Полетувањето може да се врши со помош на 
витло, авион (аерозапрега) или со сопствен погон (мо-
торни едрилици).  

(3) Слетување со едрилицa се врши во правец спро-
тивен на правецот на ветерот, или по наредбите на ра-
ководителот на летање. 

(4) Авионите кои се користат за аерозапрега треба 
да бидат опремени за тоа, додека влечењето на едрили-
цата може да го врши пилот со важечка дозвола за PPL. 

(5) Влечење на едрилица со помош на витло може 
да врши лице кое поседува потврда дека е оспособено 
за влечење на едрилици со помош на витло. 

 
Член 32 

(1) Во случај кога две едрилици летаат на иста или 
приближно иста висина една кон друга, пилотите треба 
едрилиците да ги свртат десно така што меѓу нив да 
има растојание од најмалку 50 метри. 

(2) Доколку патеките на летот на две едрилици се 
вкрстуваат, првенство на минување има едрилицата 
што доаѓа од десната страна.  

 
Член 33 

(1) Престигнување на едрилица при воздушно едре-
ње “на падини”, кога се на иста или приближно иста 
висина, се врши со заобиколување на страна спротивна 
од падината на растојание од најмалку 50 метри. 

(2) При воздушно едрење “на падини” кога едрили-
ците летаат на иста или приближно иста висина или во 
пресрет, едрилиците се разминуваат на тој начин што 
едрилицата на која падината и се наоѓа од лева страна, 
свртува надесно на растојание од најмалку 50 метри. 

  
Член 34 

(1) Доколку две или повеќе едрилици летаат во ист 
термички столб на иста висина, првенство има едрили-
цата што прво започнала да кружи. Едрилиците кои се 
вклучуваат во истиот термички столб треба да вртат во 
истата насока како другите летала, така што меѓусебно 
да се видливи. 

(2) Во случај кога две или повеќе едрилици летаат 
во ист термички столб со мала меѓусебна висинска раз-
лика, пилотите треба да имаат меѓу себе визуелен кон-
такт и да кружат во насока во која го отпочнала круже-
њето првата едрилица. 

(3) Најмала дозволена висина на кружење во тер-
мички столб е 150 метри. 

 
Член 35 

(1) Кога повеќе едрилици истовремено слетуваат 
првенство има едрилицата што лета на помала висина, 
освен ако другата едрилица е во фаза на финален долет 
или се наоѓа во опасност.  
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(2) Доколку едрлиците се сретнуваат на иста виси-
на, првенство на слетување има едрилицата со помала 
маневарска способност. 

(3) Секое слетување на едрилица, треба да биде из-
вршено во рамките на школски круг на летање пропи-
шан од страна на операторот на аеродромот.  

(4) Најмала висина за влегување во овој круг е 150 
м/sol. 

 
Член 36 

(1) Акробации со едрилици можат да се извршуваат 
само со едрилици изработени и наменети за таа намена 
врз основа на ограничувањата од производителот на 
едрилицата.  

(2) Акробации со едрилица не можат да се вршат на 
висина под 400 м/sol. освен со одобрение од Агенцијата. 

(3) Акробации со едрилица не можат да се вршат на 
било која висина над населени места или група луѓе ка-
ко и над местата каде што безбедноста на луѓето и на 
имотот во воздух или на земјата не е обезбедена. 

  
Член 37 

(1) Секое летање со едрилица треба да се најави на 
аеродромската  контрола на летање на најблискиот ае-
родром најмалку 30 минути пред полетувањето.  

(2) Одјава на летањето се врши најдоцна 30 минути 
по завршување на летањето со едрилица. 

(3) Најавата и одјавата на летањето со едрилица од 
ставовите (1) и (2) на овој член се вршат со соодветно 
средство за врска, телефон, телефакс или радиостаница 
на фрекфенција на која работи контролата на летање. 

 
Член 38 

(1) Надвор од зоната на аеродромот од кој е извр-
шено полетувањето, пилотите на едрилица своето лета-
ње го координираат со контролата на летање. 

(2)  Летање со едрилица во контролиран воздушен 
простор може да се врши доколку летањето го одобри 
надлежната контролата на летање. 

(3) Во близина на државната граница може да се ле-
та со едрилица по претходно добиено одобрение од 
надлежната контрола на летање.  

 
Член 39 

 (1) Пилотот кој лета со едрилица во друга земја 
треба да ги познава прописите на  таа земја, да го поз-
нава јазикот кој се користи во комуникацијата со ради-
отелефонија од страна на станицата на земјата во која 
лета или англискиот јазик.  

(2) При прелетување на државните граници во кон-
тролиран воздушен простор едрилицата треба да биде 
опремена со транспондер. 

(3) По исклучок од став (2) на овој член, при преле-
тувањето на државните граници, транспондер не е по-
требен доколку за тоа се согласат надлежните контро-
ли на летање. 

3. Посебни одредби за начинот и правилата  
за летање со моторни едрилици 

 
Член 40 

(1) Полнење на гориво во моторна едрилица се вр-
ши со метални канистри и метална инка, процедено 
преку еленска кожа. Доколку точењето се врши од 
пумпа потребно е и заземјување. 

(2) За минималната потребна количина гориво во 
предвид се зема потребната количина за летот, метео-
ролошките услови, ветерот, потребата за долет до ал-
тернативниот терен за слетување, потребната резерва 
гориво и во резервоарот да остане минималното по-
требно гориво. 

(3) Кога се лета на поголеми растојанија во еден 
правец и слетување на друго место, пред отпочнување-
то со вршење на летот, пилотот треба да има податоци 
за местото од кое ќе полни гориво. 

 
Член 41 

(1) Пред стартување на моторот, леталото треба да 
биде обезбедено за стартување, загревање и пробата на 
моторот со употреба на сопирачки, асистент, подмета-
чи или на друг сличен начин. 

(2) При стартување и при работа на моторот на мо-
торна едрилица на пилотското место секогаш треба да 
има пилот или механичар.  

(3) За време на стартување, работа, односно загре-
вање или проба на моторот, возење по платформа и ма-
неварска површина, особено при тргнување, свртување 
и полетување,  позади моторна едрилица треба да има 
издувна зона (бласт ареа) со доволно простор, да не се 
нанесе штета на други учесници во воздушниот соо-
браќај или трети лица, од воздушната струја (млаз) соз-
дадена од пропелерот. 

(4) Пред стартување на моторот, пилотот односно 
лицето кое го стартува моторот треба да провери дали 
просторот околу пропелерот е слободен и по потреба 
да ги отстрани присутните на сигурна далечина. 

(5) При отстранување на присутните подалеку од 
пропелерот пилотот односно лицето кое го стартува 
моторот може да се послужи со наредбата “ОДДАЛЕ-
ЧИ СЕ ОД ПРОПЕЛЕРОТ”. 

(6) Присутните, освен лицата за испомош на земја, 
треба да се оддалечат позади и на страна од моторна 
едрилица на најмалку десет метри, односно најмалку 
30 метри доколку стојат во рамнината на вртењето на 
пропелерот или во оската на пропелерот. 

 
Член 42 

(1) Проба на работа на мотор се врши на начин 
утврден со упатствата од производителот за користење 
на едрилица. 
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 (2) За време на работата на мотор на земја во едри-
лицата треба да биде присутен пилот или овластен ме-
ханичар. 

(3) При менување на екипаж или било какво седну-
вање во седиштата на едрилицата моторот треба да би-
де исклучен. 

 
Член 43 

Со моторна едрилица по маневарските површини 
треба да се вози со брзина не поголема од 5 км/ч. 

 
Член 44 

(1) Акробатско летање може да се врши само со мо-
торна едрилица која е наменета за таков лет, врз основа 
на упатството за користење на едрилицата издадено од 
производителот. 

(2) Акробатско летање не треба да се врши над на-
селено место, пат, железница, жичара, далековод, дру-
ги објекти или група на луѓе.  

       
4. Преодни и завршни одредби 

 
Член 45 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да се применува Правилникот за цивилното 
воздухопловно едриличарство („Службен лист на 
СФРЈ“ бр.52/55). 

  
Член 46 

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

 
Бр. 10-1388/4  

7 декември 2012 година Директор, 
Скопје д-р Дејан Мојсоски, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3877. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-
нот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011 
и 136/2011), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот си-
стем за продажба на природен гас на тарифни потро-
шувачи (“Службен весник на РМ” бр.94/2005, 43/2010, 
9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата 
за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – 
Скопје, за определување на продажна цена на приро-
ден гас за тарифни потрошувачи  приклучени на систе-
мот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, 
за месец декември 2012 година, на седницата одржана 
на 19 декември 2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИ-
РОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИ-
ЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУ-
СТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ  

ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енер-
гетските дејности дистрибуција на природен гас, упра-
вување со системот за дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на тарифните потрошува-
чи приклучени на системот за дистрибуција на приро-
ден гас, продажната цена на природниот гас за месец 
декември 2012 година, се утврдува да изнесува 33,8628 
ден/nm3. 

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 
на овој член, содржани се: 

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец 
декември 2012 година, во износ од 29,4145 ден/nm3 и 
цена за услугата снабдување на тарифните потрошува-
чи непосредно приклучени на системот за пренос на 
природен гас, во износ од 0,1392 ден/nm3, утврдени со 
Одлуката за определување продажна цена на природен 
гас за месец декември 2012 година  (“Службен весник” 
бр. 158/12); 

2.2 Цената за услугата пренос и управување со си-
стемот за пренос на природен гас, во износ од 1,1753 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-
дажна цена на природен гас за месец декември 2012 го-
дина (“Службен весник” бр. 158/12); 

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција на 
природен гас, управување со системот за дистрибуција на 
природен гас и снабдување со природен гас на тарифните 
потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на 
природен гас, во износ од 3,1338 ден/nm3 , утврдени со 
Одлуката за одобрување на цената за регулиран период за 
вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, 
управување со системот за дистрибуција на природен гас 
и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на природен гас 
(„Службен весник на РМ“ бр. 185/11).  

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е прес-
метена без данок на додадена вредност. 

 
Член 2 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување. 

 
Член 3 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

      
УП1 Бр. 08-299/12  

19 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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