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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1034. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96, 6/02, 40/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10 и 6/12) и член 36 став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Владата на Република Ма-
кедонија, на седница одржана на 13.3.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДО-

СТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ"-ВЕЛЕС 
 

1. Во Одлуката за основање на Јавното претприја-
тие за водостопанство ,,Лисиче"-Велес („Службен вес-
ник на Република Македонија "бр. 66/11 и 102/11), во 
член 3 сврзникот "и " се брише, a пo зборовите " Гла-
вен цевковод со делнични цевководи" точката на кра-
јот се брише и се додаваат зборовите: „и браните Лиси-
че 1 и Лисиче 2 и соодветните системи за наводнува-
ње". 

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

 
    Бр. 41-961/1                         Заменик на претседателот 
13 март  2012 година                на Владата на Република 

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

__________ 
1035. 

Врз основа на член 39 став (5) од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13.3.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОН-
ЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – ГЛИНА И ГЛИНИЗИРАН ШКРИЛЕЦ 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ НА С. БАЗЕРНИК, 

ОПШТИНА СОПОТНИЦА 
 

1. Договорот за концесија за експлоатација на мине-
ралната суровина – глина и глинизиран шкрилец на ло-
калитеот во атарот на с. Базерник, општина Сопотница 
бр. 24-8238/1-Б од 10.10.2007 година, еднострано се 
раскинува по барање на концесионерот ДПТУ „СО-
КОЛ И ЕЛЕН“ ДООЕЛ увоз-извоз Битола, заради не-
мање побарувачка на пазарот од минералната суровина 
глина и глинизиран шкрилец.  
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2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-

нистерот за економија во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести кон-
цесионерот за едностран раскин на Договорот за кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука.  

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минералната суровина – глина и гли-
низиран шкрилец на ДПТУ „СОКОЛ И ЕЛЕН“ ДООЕЛ 
увоз-извоз Битола на локалитетот кај с. Базерник, оп-
штина Сопотница бр. 19-6117/1 од 19.12.2006 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
135/06). 

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

  
    Бр. 41-1221/1                     Заменик на претседателот 
13 март  2012 година             на Владата на Република 

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

__________ 
1036. 

Врз основа на член 39 став (5) од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13.3.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОН-
ЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – ВАРОВНИК ОД ЛЕЖИШТЕТО НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. РАШТАК,  

СКОПСКО 
 
1. Договорот за концесија за експлоатација на мине-

ралната суровина – варовник од лежиштето на локали-
тетот во близина на с.Раштак, Скопско, бр.24-4278/1 од 
20.05.2008 година, еднострано се раскинува заради 
неплаќање на концесискиот надоместок од страна на 
концесионерот.  

2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-
нистерот за економија во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести кон-
цесионерот за едностран раскин на Договорот за кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука.  
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3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минералната суровина – градежен ка-
мен – варовник на “ФОКУС МЕТАЛ“ ДОО Скопје, од 
лежиштето на локалитетот во близина на село Раштак, 
Скопско, бр. 23-3128/1 од 18.06.2002 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 44/02). 

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

  
    Бр. 41-1368/1                        Заменик на претседателот 
13 март  2012 година                на Владата на Република 

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

__________ 
1037. 

Врз основа на член 39 став (5) од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13.3.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – ГРАНИТ ОД ЛЕЖИШТЕТО 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СУРУН“ КАЈ СЕЛАТА ДУП-
ЈАЧАНИ И ГОРНО СЕЛО, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
1. Договорот за концесија за експлоатација на мине-

рална суровина – гранит од лежиштето на локалитетот 
“Сурун“ кај селата Дупјачани и Горно Село, општина 
Прилеп, бр.24-8586/1 од 24.10.2007 година, еднострано 
се раскинува заради неплаќање на концесискиот надо-
месток од страна на концесионерот.  

2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-
нистерот за економија во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести кон-
цесионерот за едностран раскин на Договорот за кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука.  

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минералната суровина – гранит на 
“МАКЕДОНСКИ КАМЕН“ - Прилеп од лежиштето на 
локалитетот “Сурин“  кај с.Дупјачани и Горно Село во 
атарот на општина Прилеп, бр. 23-3964/1 од 13.8.2002 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 67/02). 

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

 
    Бр. 41-1370/1                       Заменик на претседателот 
13 март  2012 година                на Владата на Република 

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

__________ 
1038. 

Врз основа на член 39 став (5) од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13.3.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА – ОПАЛСКА БРЕЧА  НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ КАЈ С. БЕЛАКОВЦЕ ОПШТИНА КУМАНОВО 

 
1. Договор  за концесија за експлоатација на мине-

рална суровина – опалска бреча  на локалитетот кај 
с.Белаковце општина Куманово, бр.24-5362/1 од 
2.7.2008 година, еднострано се раскинува заради неп-
лаќање на концесискиот надоместок од страна на кон-
цесионерот.  

2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-
нистерот за економија во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести кон-
цесионерот за едностран раскин на Договорот за кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука.  

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минералната суровина – опалска бре-
ча на ДАФИЗО Стојан ДООЕЛ увоз-извоз, Куманово 
на локалитетот кај с.Бељаковце општина Куманово, бр. 
23-1268/2 од 10.03.2003 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 16/03). 

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

 
    Бр. 41-1371/1                        Заменик на претседателот 
13 март  2012 година                на Владата на Република 

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

__________ 
1039.          

Врз основа на член 39 став (5) од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13.3.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОН-
ЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „КАРАУЛА“ ВО АТАРОТ НА С. ГЕРМИЈАН,  

ОПШТИНА НОВАЦИ 
 
1. Договорот за концесија за експлоатација на мине-

рална суровина – минерална вода на локалитетот „Ка-
раула“ во атарот на с.Гермијан, општина Новаци, 
бр.24-3241/1 од 30.03.2011 година, еднострано се рас-
кинува заради неплаќање на концесискиот надоместок 
од страна на концесионерот.  

2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-
нистерот за економија во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести кон-
цесионерот за едностран раскин на Договорот за кон-
цесија 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. 41-1372/1                        Заменик на претседателот 
13 март  2012 година                на Владата на Република 

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

__________ 
1040. 

Врз основа на член 39 став (5) од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13.3.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – УКРАСЕН КАМЕН ГРАНИТ 
ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ  
НА С. СКОЧИВАР ОПШТИНА БАЧ, БИТОЛСКО 

 
1. Договор за концесија за експлоатација на мине-

рална суровина – украсен камен гранит од лежиштето 
на локалитетот во атарот на с.Скочивар општина Бач, 
Битолско, бр.24-4204/1 од 16.5.2008 година, едностра-
но се раскинува заради неплаќање на концесискиот на-
доместок од страна на концесионерот.  

2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-
нистерот за економија во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести кон-
цесионерот за едностран раскин на Договорот за кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука.  

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање концесија за 
експлоатација на минералната суровина – украсен ка-
мен гранит на “ГЕО-ИНЖЕНЕРИНГ 2002“ ДОО увоз-
извоз Битола, од лежиштето на локалитетот с.Скочи-
вир општина Бач, Битолско, бр. 23-3559/1 од 16.7.2002 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 58/02). 

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

 
    Бр. 41-1373/1                        Заменик на претседателот 
13 март  2012 година                 на Владата на Република 

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

__________ 
1041. 

Врз основа на член 18-а став (9) а во врска со член 
20 точка 1 од Законот за минералните суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 и 
136/2011),Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13.3.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОН-
ЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУ-
ВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – АНДЕЗИТ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ГОРНО ТРОГИРЦИ” ОПШТИНА  

КАРБИНЦИ 
 
1. Договорот за концесија за детални геолошки 

истражувања минерална суровина – андезит на локали-
тетот „с. Горно Трогирци” општина Карбинци бр.24-
2560/1 од 19.03.2010 година, еднострано се раскинува 
заради што концесионерот нема отпочнато со вршење 
на деталните геолошки истражувања во рок од една го-
дина, сметано од денот на склучување на договорот. 

2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-
нистерот за економија во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести кон-
цесионерот за едностран раскин на Договорот за кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање на концесија за 
детални геолошки истражувања на минерална сурови-
на – андезит на локалитетот „с. Горно Трогирци” оп-
штина Карбинци бр. 19-6054/1 од 07.12.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
149/09). 
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4. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
    Бр. 41-1376/1                        Заменик на претседателот 
13 март  2012 година                 на Владата на Република 

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

__________ 
1042. 

Врз основа на член 18-а став (9) а во врска со член 
20 точка 1 од Законот за минералните суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 
88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
13.3.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА 
– БЕНТОНИТСКА ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„С. РАНКОВЦЕ” ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 
 
1. Договорот за концесија за детални геолошки 

истражувања минерална суровина – бентонитска глина 
на локалитетот „с. Ранковце” општина Ранковце бр. 24-
2563/1 од 19.03.2010 година, еднострано се раскинува 
заради тоа што концесионерот нема отпочнато со вр-
шење на деталните геолошки истражувања во рок од 
една година, сметано од денот на склучување на дого-
ворот. 

2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-
нистерот за економија во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести кон-
цесионерот за едностран раскин на Договорот за кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање на концесија за 
детални геолошки истражувања на минерална сурови-
на – бентонитска глина на локалитетот „с. Ранковце” 
општина Ранковце бр. 19-6048/1 од 07.12.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
149/2009). 

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

  
    Бр. 41-1378/1                       Заменик на претседателот 
13 март  2012 година                на Владата на Република 

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

1043. 
Врз основа на член 18-а став (9) а во врска со член 

20 точка 1 од Законот за минералните суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 
88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
13.3.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОН-
ЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУ-
ВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ОЛОВО И 
ЦИНК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „АНИШТЕ“ ОПШТИНА 

КРИВА ПАЛАНКА 
 
1. Договорот за концесија за детални геолошки 

истражувања на минерални суровини – олово и цинк 
на локалитетот „Аниште“ општина Крива Паланка 
бр.24-3480/1 од 15.04.2010 година, еднострано се рас-
кинува заради тоа што концесионерот нема отпочнато 
со вршење на деталните геолошки истражувања во рок 
од една година, сметано од денот на склучување на до-
говорот. 

2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-
нистерот за економија во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести кон-
цесионерот за едностран раскин на Договорот за кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање на концесија за 
детални геолошки истражувања на минерална сурови-
на – олово и цинк на локалитетот „Аниште“ општина 
Крива Паланка бр.19-6084/1 од 07.12.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
149/2009). 

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

  
    Бр. 41-1381/1                       Заменик на претседателот 
13 март  2012 година                на Владата на Република 

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

__________ 
1044. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.3.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈЗУ УНИВЕРЗИ-
ТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА 

-СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари: 

 
Назив на апарат Количина 

BN Prospec Комплетно автоматизиран 
нефелометар 1 
Rapid Point 405 Автоматски гасен анали-
затор со ацидобазен статус 1 
Clinitek Atlas Комплетно автоматизиран 
анализатор на урина 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење на ЈЗУ Универзитетска клиника за 
Клиничка биохемија-Скопје, без надомест. 

                                                               
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на ЈЗУ Универзитетска клиника за 
Клиничка биохемија-Скопје, со кој се уредуваат права-
та и обврските на движните ствари од член 1 на оваа 
одлука. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 41-1397/1                       Заменик на претседателот 
13 март  2012 година                на Владата на Република 

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

__________ 
1045. 

Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од 
Законот за сметање на времето („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 17/96 и 16/97) и член 36 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/20, 
12/03, 55/20, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 13. 3.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО 
И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО 
НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2012 

ГОДИНА 
 
1. Летното сметање на времето во 2012 година за-

почнува на 25 март во 02h 00min 00s така што со поме-
стување за еден час нанапред времето во 02h 00 min 00 
s се смета како 03h 00min 00s. 

2. Летното сметање на времето во 2012 година се 
завршува на 28 октомври во 03h  00min 00s, така што 
со поместување за еден час наназад времето во 03h 
00min 00s се смета како 02h 00 min 00 s. 

3. Часот кој на 28 октомври 2012 година, поради по-
местувањето за еден час наназад се појавува двапати 
помеѓу 02h 00min 00s i 03h 00min 00s се означува – пр-
виот пат како час 2А,  а вториот пат како час 2Б. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
    Бр. 41-1451/1                        Заменик на претседателот 
13 март  2012 година                 на Владата на Република 

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

__________ 
1046. 

Врз основа на член 20 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  13.3.2012 година, 
донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со оваа Одлука на Министерството за култура му 

се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни 
ствари – двор со површина од 441 м2, земјиште под 
зграда со површина од 611 м2 и објект зграда бр.1, по-
друм со површина од 125 м2, приземје со површина од 
200 м2 и кат 1 со површина од 866 м2, лоцирани на ул. 
Кирил и Методиј, КП бр.18419, КО Куманово, запиша-
ни во Имотен лист бр. 15118, сопственост на Републи-
ка Македонија. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
    Бр. 41-1467/1                        Заменик на претседателот 
13 март  2012 година                 на Владата на Република 

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

__________ 
1047. 

Врз основа на член 27-а 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 13.3.2012 година, 
донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА  ТРАЈКО  

ПРОКОПИЕВ ОД КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа Одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за култура му престанува користењето на 
недвижни ствари – двор со површина од 441 м2, земји-
ште под зграда со површина од 611 м2 и објект зграда 
бр.1, подрум со површина од 125 м2, приземје со повр-
шина од 200 м2 и кат 1 со површина од 866 м2, лоцира-
ни на ул. „Кирил и Методиј“, КП бр.18419, КО Кума-
ново, запишани во Имотен лист бр. 15118, сопственост 
на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ваат без надомест на трајно користење на Национална-
та установа Центар за култура Трајко Прокопиев од 
Куманово. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
култура и Националната установа Центар за култура 
Трајко Прокопиев од Куманово во рок од 5 дена од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 41-1467/2                      Заменик на претседателот 
13 март  2012 година               на Владата на Република 

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

1048. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.3.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ  НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари, со следните карактеристики 
: 

 
Опис на 
движните 
ствари 

Количина Вредност  
за еден 

Вкупна вред-
ност (денари) 

гулаби 50 100,00 денари 5.000,00 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на град Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 
од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 41-1550/1                        Заменик на претседателот 
13 март  2012 година                на Владата на Република 

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

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1049. 
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010 135/2011 и Одлука на Уставен 
суд на Република Македонија од 28.11.2007 година 
„Службен весник на РМ“ број 146/2007), постапувајќи 
по Барање број УП1 08-16 од 21.2.2012 година, Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија 
на седницата одржана на ден 12.3.2012 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се дава согласност за именување на лицето Ва-

ско Митев, дипломиран економист од Скопје, за Извр-
шен директор на брокерската куќа Илирика Инвест-
ментс АД Скопје, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 
16 (ДТЦ Палома Бјанка мезанин локал 1) Скопје, Ре-
публика Македонија. 

2. Согласноста за именување на Васко Митев за Из-
вршен директор на брокерската куќа Илирика Инвест-
ментс АД Скопје се дава за период од четири години 
од денот на донесување на ова Решение, согласно Од-
луката од 02.03.2012 година донесена од Одборот на 
директори на брокерската куќа Илирика Инвестментс 
АД Скопје. 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето Васко Митев од функцијата 
Извршен директор на брокерската куќа Илирика Ин-
вестментс АД Скопје, со денот на одземање на соглас-
носта за именување на директор од страна на Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија и 
во други случаи утврдени со закон. 

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

 
      Број УП1 08-16        Комисија за хартии од вредност           
12 март 2012 година         на Република Македонија,                  

    Скопје             Претседател,                             
                          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1050. 
Врз основа на член 1 став 2 и член 27 од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.95/2005, бр. 25/2007, бр. 7/2008,  бр. 
57/2010 и бр. 135/2011), а во врска со член 222 од Зако-
нот за општата управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 38/2005, 110/2008 и 
51/2011), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на ден 12.3.2012 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

 
1. Во точка 1 од Решението УП 1 број 07-7 од 

10.2.2012 година на Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија се врши исправка, при што 
бројот „3.000“ се заменува со бројот „300“.  

2. Во образложението на Решението УП 1 број 07-7 
од 10.2.2012 година на Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија на третата страна се вр-
ши исправка, при што бројот „3.000“ се заменува со 
бројот „300“. 

3. Овој заклучок произведува правно дејство од де-
нот од кој произведува правно дејство Решението УП 1 
број 07-7 од 10.2.2012 година на Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија што се исправа. 

4. Овој заклучок ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

 
      УП 1 Број 07-7        Комисија за хартии од вредност           
12 март 2012 година         на Република Македонија,                  

     Скопје                   Претседател,                             
                          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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