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1. Објекти од свињарска фарма „Ржаничино“, еви-
дентирани во Имотен лист бр. 1190, КО Ржаничино: 

- објект бр. 1 кој се наоѓа на КП 1/2, место викано Гел-
дија, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 234 м2, 

- објект бр. 2 кој се наоѓа на КП 1/2, место викано 
Гелдија, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 
1551 м2, 

- објект бр. 3 кој се наоѓа на КП 1/2 место викано 
Гелдија, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 
1643 м2, 

- објект бр. 4 кој се наоѓа на КП 1/2 место викано 
Гелдија, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 
1577 м2, 

- објект бр. 5 кој се наоѓа на КП 1/2 место викано Гел-
дија, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 117 м2, 

- објект бр. 6 кој се наоѓа на КП 1/2 место викано Гел-
дија, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 8 м2, 

- објект бр. 7 кој се наоѓа на КП 1/2 место викано Гел-
дија, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 36 м2, 

- објект бр. 8 кој се наоѓа на КП 1/2 место викано Гел-
дија, влез 1, кат ПР, со внатрешнат површина од 46 м2, 

- објект бр. 9 кој се наоѓа на КП 1/2 место викано Гел-
дија, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 26 м2, 

- објект бр. 10 кој се наоѓа на КП 1/2 место викано Гел-
дија, влез 1, кат ПР, со внатрешнат површина од 10 м2, 

- објект бр. 11 кој се наоѓа на КП 1/2 место викано 
Гелдија, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 35 м2, 

- објект бр. 12 кој се наоѓа на КП 1/2 место викано Гел-
дија, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 949 м2, 

- објект бр. 13 кој се наоѓа на КП 1/2 место викано 
Гелдија, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 99 м2, 

- објект бр. 14 кој се наоѓа на КП 1/2 место викано Гел-
дија, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 28 м2, и 

- објект бр. 15 кој се наоѓа на КП 1/2 место викано 
Гелдија, влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 15 м2. 

2. Објекти- магацини во село Огњанци, евидентира-
ни во Имотен лист бр. 579, КО Огњанци: 

- објект бр. 1 на КП 185, влез 1, кат ПР, со внатреш-
на површина од 80м2, 

- објект бр. 2 на КП 185, влез 1, кат ПР, со внатреш-
на површина од 130 м2, 

- објект бр. 2 на КП 185, влез 1, кат 01, со внатреш-
на површина од 145 м2, 

- објект бр. 3 на КП 185, место викано Голема Нива, 
влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 64 м2, 

- објект бр. 4 на КП 185, место викано Голема Нива, 
влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 64 м2, 

- објект бр. 5 на КП 185, место викано Голема Нива, 
влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 64м2, 

- објект бр. 6 на КП 185, место викано Голема Нива, 
влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 64м2, и 

- објект бр. 7 на КП 185, место викано Голема Нива, 
влез 1, кат ПР, со внатрешна површина од 64 м2. 

 
Член 2 

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

      
Бр.42-4315/1 Заменик на претседателот 

5 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2542. 
Врз основа на член 20, став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014, 180/2014 и 52/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5.5.2015 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА 

СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР  
НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Агенцијата за катастар на нед-
вижности се дава на трајно користење, без надомест 
недвижна ствар - подрум, која се наоѓа на ул.Васил 
Главинов бб во Штип, на КП 8624, КО Штип 4, запи-
шана во Имотен лист број 74849 со површина од 32 м2, 
сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-4348/1 Заменик на претседателот 

5 мај 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2543. 
Врз основа на член  56 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 
187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14 и 33/15), министе-
рот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА  
СОСТОЈБАТА НА ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И 
ИМОТНИТЕ ПРАВА НА ДОМАЌИНСТВОТО, 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА НОСИТЕЛОТ НА ПРА-
ВОТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  
ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО 

НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување на  состој-

бата на приходите, имотот и имотните права на дома-
ќинството, определувањето на  носителот на правото и 
потребната документација за  остварување и користење 
на правото на социјална парична помош,  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 54/13, 126/13, 11/15 и 
25/15),  во член 2 став 1 во точката 5 по зборот ,,година“се 
додаваат зборовите: ,,во висина над  30.000 денари“ .  

 
Член 2 

Во член 6 во ставот 2 во првата реченица и во ста-
вот 3 по зборот ,,помош“ се додаваат зборовите: ,,и 
писмена согласност да бидат откриени неговите пода-
тоци за депозитите во сите банки и штедилници во Ре-
публика Македонија“. 

 
Член 3 

Прилогот бр.1 се заменува со нов Прилог бр.1, кој е 
даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

                                                              
Член 4 

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

 
Бр. 10-4481/1 Министер за труд 

5 мај 2015 година и социјална политика, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 
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