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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
650. 

Врз основа на член 17 став 3 и 4 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 
164/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 30.01.2014  година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА 
ЗА МРЕЖАТА НА  ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 

 
Член 1 

Во Уредбата за мрежата на здравствени установи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.81/2012 и 169/2013) во Табелата број 10 „Мрежа на 
специјалистичко - консултативни тимови и болничка 
дејност на терциерно ниво на здравствена заштита со 
капацитети“, на крајот на табелата се додава нов ред 
кој гласи: 

 
 

 
 
 
Во Табелата број 13 „Мрежа на здравствени услу-

ги/дејности на ниво на Република Македонија“ во ре-
дот 4 „Кардиолошка и васкуларна хирургија“ во коло-
ната „Актуелен број на установи“ бројот „2 “ се заме-
нува со бројот „3“. 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-1122/1          Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година        на Владата на Република 
  Скопје       Македонија, 

                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

651. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 
137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 30.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АГЕНЦИЈА 
ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО И МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 

И ВОДОСТОПАНСТВО 
  

Член 1 
Со оваа одлука на Агенцијата за храна и ветери-

нарство и Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, се дава право на трајно користење 
на градежното земјиште сопственост на Република Ма-
кедонија кое претставува : 

- дел од КП.бр.2768 КО Блаце Кале со површина од 
1.859 м2, евидентирана во Имотен лист бр.366; 

- дел од КП.бр.2766 КО Блаце Кале со површина од 
1.676 м2, евидентирана во Имотен лист бр.378 и 

- дел од КП.бр.2767 КО Блаце Кале со површина од 
1.102 м2, евидентирана во Имотен лист бр.378 

или со вкупна површина од 4.637 м2, со намена за 
изградба на објект за фитосанитарна и ветеринарна 
контрола, согласно Извод од Урбанистички проект за 
граничен премин Блаце бр.09-629/6 од 20.08.2013 годи-
на и Архитектонско- урбанистички проект со 
тех.бр.18/13- У. 

Член 2 
Правото на трајно користење на градежното земји-

ште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 
 

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

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

 
Бр.42-496/1            Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година      на Владата на Република 
  Скопје       Македонија, 

                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

652. 
Врз основа на член 93 од Законот за водостопан-

ствата („Службен весник на Република Македонија“ 
број 85/2003, 95/2005, 103/2008, 97/2010, 1/2012 и 
95/2012) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 13/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 30.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ  
НА „ВОДОСТОПАНСТВО ТИКВЕШ“ 

 
Член  1 

Во Одлуката за основање на „Водостопанство Тик-
веш“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
72/04), во членот 2, по зборовите „технолошки (стопан-
ски) потреби“, се додаваат зборовите „вклучувајќи го и 
производството на електрична енергија“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на  објавува-
њето  во  „Службен  весник  на  Република  Македо-
нија”. 

 
Бр. 42-500/1 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

653. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 30.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 

И ВОДОСТОПАНСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува правото на кори-
стењето на недвижната ствар–објект кои се наоѓа на 
Катастарска парцела бр.755/13, запишан во Имотен 
лист бр.48360 за Катастарска општина Кисела Вода, 
сопственост на Република Македонија и тоа:  

- објект В-4, државни институции, деловна просто-
рија на приземје со површина од 448 м2; 
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Член 2 
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 

на трајно користење, без надомест на Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство.  

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
одбрана и Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-558/1             Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година      на Владата на Република 
  Скопје        Македонија, 

                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

654. 
Врз основа на член 54 - a став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13 и 188/13), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 30.1.2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА  ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИ-
РОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ ПРИ ДРЖАВНИ-
ОТ УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП 

 
Член  1 

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-
ристење на движни ствари на Факултетот за природни 
и технички науки при Државниот Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип бр. 41-4085/1 од 29.05.2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
69/12), во насловот зборовите „Факултет за природни и 
технички науки при Државниот универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип “ се заменуваат со зборовите „Држав-
ниот Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип“. 

 
Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: Движните ствари од 
член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, 
без надомест на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ 
– Штип, а за потребите на Факултетот за природни и 
технички науки. 

 
Член 3 

Во членот 3 зборовите „Деканот на Факултетот за 
природни и технички науки при Државниот Универзи-
тет „Гоце Делчев“-Штип“ се заменуваат со зборовите 
„Ректорот на Државниот Универзитет „Гоце Делчев“-
Штип“. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на  објавува-
њето  во  „Службен  весник  на  Република  Македо-
нија”. 

 
Бр. 42-659/1 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

655. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија “ број 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 30.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 

НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСТИТУТ ЗА 
ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Во Одлуката за престанок и за давање на  трајно ко-
ристење на движни ствари на Институтот за фармацет-
втска хемија Скопје бр.41-4989/1 од 03.07.2012 година  
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
85/12), во насловот зборовите „Институтот за фар-
мацевтска хемија Скопје“ се заменуваат со зборовите 
„Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св.Ки-
рил и Методиј “ Скопје“. 

 
Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: „Движните ствари од 
член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, 
без надомест на Фармацевтскиот факултет при Универ-
зитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, а за потребите 
на Институтот за фармацевтска хемија Скопје.  

 
Член 3 

Во членот 3 зборовите „директорот на Институтот 
за фармацевтска хемија Скопје“ се заменуваат со збо-
ровите „Деканот на Фармацевтскиот факултет при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј – Скопје“. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на  објавува-
њето  во  “Службен  весник  на  Република  Македо-
нија”. 

                                                                   
Бр. 41-661/1 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

656. 
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. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 30.1.2014 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ДВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МИК-
РОБИОЛОГИЈА И ПАРАЗИТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-
ристење на движни ствари на Институтот за микробио-
логија и паразитологија - Скопје бр. 41-4088/1 од 
29.05.2012 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 69/2012), во насловот  зборовите „Ин-
ститутот за микробиологија и паразитологија - Скопје“ 
се заменуваат со зборовите „Медицинскиот факултет 
при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје“. 
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Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: Движните ствари од 

член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, 

без надомест на Медицинскиот факултет при Универ-

зитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, а за потребите 

на Институтот за микробиологија и паразитологија – 

Скопје. 

 

Член 3 

Во членот 3 зборовите „директорот на Институтот 

за микробиологија и паразитологија-Скопје“ се замену-

ваат со зборовите „Деканот на Медицинскиот факултет 

при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје“. 

                

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на  Република  Македонија”. 

 

Бр.42-664/1             Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година      на Владата на Република 

  Скопје        Македонија, 

                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

657. 

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

188/2013), Владата на Република Македонија,  на сед-

ницата, одржана на 30.1.2014 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕ-

СТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-

СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСТИТУТ 

ЗА СУДСКА МЕДИЦИНА,  КРИМИНАЛИСТИКА  

И МЕДИЦИНСКА ДЕОНТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 

 

Член  1 

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на Институт за судска меди-

цина, криминалистика и медицинска деонтологија - 

Скопје бр. 41-4066/1 од 29.05.2012 година („Службен 

весник на Република Македонија“ број 69/12), во нас-

ловот зборовите „Институт за судска медицина, крими-

налистика и медицинска деонтологија - Скопје“ се за-

менуваат со зборовите „Медицинскиот факултет при 

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј “ Скопје“. 

 

Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: Движните ствари од 

член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, 

без надомест на Медицинскиот факултет при Универ-

зитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје, а за потребите 

на Институтот за судска медицина, криминалистика и 

медицинска деонтологија-Скопје“. 

Член 3 

Во членот 3 зборовите „директорот на Институтот 

за судска медицина, криминалистика и медицинска де-

онтологија - Скопје“ се заменуваат со зборовите „Дека-

нот на Медицинскиот факултет при Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј-Скопје“. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на  објавува-

њето  во  “Службен  весник  на  Република  Македони-

ја”. 

 

Бр.42-665/1           Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година      на Владата на Република 

  Скопје           Македонија, 

                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

658. 

Врз основа на член 54 - a став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни  („Службен весник на Република Македонија“,  бр. 

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

188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 30.01.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК 

И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖ-

НИ СТВАРИ НА ИНСТИТУТ ЗА СУДСКА МЕ-

ДИЦИНА, КРИМИНАЛИСТИКА И МЕДИЦИНСКА  

ДЕОНТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ 

 

Член  1 

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на Институт за судска ме-

дицина, криминалистика и медицинска деонтологија - 

Скопје бр. 41-4065/1 од 29.05.2012 година („Службен 

весник на Република Македонија“ број 69/12), во нас-

ловот зборовите „Институт за судска медицина, крими-

налистика и медицинска деонтологија - Скопје“ се за-

менуваат со зборовите „Медицинскиот факултет при 

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј “ Скопје“. 

 

Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: Движните ствари од 

член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, 

без надомест на Медицинскиот факултет при Универ-

зитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје, а за потребите 

на Институтот за судска медицина, криминалистика и 

медицинска деонтологија-Скопје“.  

 

Член 3 

Во членот 3 зборовите „директорот на Институтот 

за судска медицина, криминалистика и медицинска де-

онтологија-Скопје“ се заменуваат со зборовите „Дека-

нот на Медицинскиот факултет при Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј-Скопје“. 
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Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето  во  „Службен  весник  на  Република  Македо-

нија”. 

 

Бр. 42-666/1 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

659. 

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

188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 30.1.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-

НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 

ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ИНСТИТУТ  ЗА  СУДСКА  

МЕДИЦИНА И КРИМИНАЛИСТИКА - СКОПЈЕ 

 

Член  1 

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на Институт за судска меди-

цина и криминалистика - Скопје бр. 51-8435/1-11 од 

17.01.2012 година („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 12/2012), во насловот зборовите „Инсти-

тут за судска медицина и криминалистика – Скопје“ се 

заменуваат со зборовите „Медицинскиот факултет при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје“.  

Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: „Движните ствари од 

член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, 

без надомест на Медицинскиот факултет при Универ-

зитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, а за потребите 

на Институтот за судска медицина и криминалистика – 

Скопје“.  

 

Член 3 

Во членот 3 зборовите „директорот на Институт за 

судска медицина и криминалистика – Скопје“ се заме-

нуваат со зборовите „Деканот на Медицинскиот факул-

тет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј – Скоп-

је“. 

                

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на  Република  Македонија”. 

 

Бр.42-667/1          Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година        на Владата на Република 

  Скопје       Македонија, 

                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

660. 

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. 8/2-

005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 

Владата на Република Македонија, на седницата, одрж-

ана на 30.01.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-

НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 

ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧ-

КИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СОСТАВ НА ДРЖАВНИОТ  

УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 

 

Член  1 

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на Природно-математички 

факултет во состав на Државниот универзитет во Тето-

во бр.41-4992/1 од 03.07.2012 година („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 85/2012), во насловот 

зборовите „Природно-математички факултет во состав 

на Државниот универзитет во Тетово“ се заменуваат со 

зборовите „Државниот универзитет во Тетово“. 
 

Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: Движните ствари од 

член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, 

без надомест на Државниот универзитет во Тетово, а за 

потребите на Природно-математичкиот факултет во 

состав на Државниот факултет во Тетово.  
 

Член 3 

Во членот 3 зборовите „деканот на Природно-мате-

матичкиот факултет во состав на Државниот универзи-

тет во Тетово“ се заменуваат со зборовите „Ректорот на 

Државниот универзитет во Тетово“. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република  Македонија”. 

 

Бр. 42-668/1 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

661. 

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

188/2013), Владата на Република Македонија,  на сед-

ницата, одржана на 30.01.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК 

И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖ-

НИ СТВАРИ НА ИНСТИТУТ ЗА  ПАТОЛОГИЈА 

СКОПЈЕ 
 

Член  1 

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на Институт за патологија – 

Скопје бр.41-4078/1 од 29.05.2012 година („Службен 

весник на Република Македонија“ број 69/2012), во 

насловот зборовите „Институтот за патологија - Скоп-

је“ се заменуваат со зборовите „Медицинскиот факул-

тет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј “ Скопје“. 

 

Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: Движните ствари од 

член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, 

без надомест на Медицинскиот факултет при Универ-

зитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, а за потребите 

на Институтот за патологија – Скопје. 

 

Член 3 

Во членот 3 зборовите „директорот на Институтот 

за патологија – Скопје“ се заменуваат со зборовите 

„Деканот на Медицинскиот факултет при Универзите-

тот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје“. 

 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на  објавува-

њето  во  “Службен  весник  на  Република  Македони-

ја“. 

 

Бр.42-669/1            Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година      на Владата на Република 

  Скопје        Македонија, 

                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

662. 

Врз основа на член 54 - a став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни  („Службен весник на Република Македонија“  

бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13 и 188/13), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

30.01.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК 

И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 

ДВИЖНИ СТВАРИ  НА  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧ-

КИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СОСТАВ НА ДРЖАВНИОТ  

УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 

 

Член  1 

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на Природно-математички-

от факултет во состав на Државниот универзитет во 

Тетово бр. 41-470/1 од 02.04.2013 година („Службен 

весник на Република Македонија“ број 53/13), во нас-

ловот зборовите „Природно-математичкиот факултет 

во состав на Државниот универзитет во Тетово“ се за-

менуваат со зборовите „Државниот универзитет во Те-

тово“. 

 

Член 2 

Членот 2 се менува и гласи: Движните ствари од 

член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, 

без надомест на Државниот универзитет во Тетово, а за 

потребите на Природно-математичкиот факултет во 

состав на Државниот универзитет во Тетово.  

 

Член 3 

Во членот 3 зборовите „деканот на Природно-мате-

матичкиот факултет во состав на Државниот универзи-

тет во Тетово“ се заменуваат со зборовите „Ректорот на 

Државниот универзитет во Тетово“. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен  весник  на  Република  Македо-

нија”. 

 

Бр. 42-670/1 Заменик на претседателот  

30 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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663. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 69 став 5 Законот здравственото осигурување ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013 и 187/2013), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 30.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И ОДРЕ-
ДЕНИ РАБОТИ ОД ПРИМАРНА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДО-
НИЈА  ОБЕЗБЕДУВА  СРЕДСТВА ЗА НИВНО ЦЕЛОСНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВО 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Co оваа одлука се утврдуваат јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од 
примарната, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2014 година и тоа: 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". 
 

         Бр. 42-683/1                                                           Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                                                         на Владата на Република 

            Скопје                                                           Македонија, 
                                                             м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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664. 

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Републи-

ка Македонија на седницата одржана на 30.1.2014 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 

ОНИКС И ТРАВЕРТИН НА ДРУШТВОТО ЗА ТР-

ГОВИЈА, ПРОМЕТ И УСЛУГИ “АМАДЕУС 

ОНИКС“ ДООЕЛ СКОПЈЕ  НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

“ПОЛЕ“ С. БЕШИШТЕ , ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 

1. На Друштвото за трговија, промет и услуги 

“АМАДЕУС ОНИКС“ ДООЕЛ Скопје се доделува 

концесија за експлоатација на минерална суровина – 

оникс и травертин локалитетот “Поле“ с.Бешиште , оп-

штина Прилеп, со површина на простор на концесија за 

експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 

со прави линии, а точките дефинирани со координати 

како е дадено во табелата, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

0.375550 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија”.     
 

Бр. 42-696/1 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

665. 

Врз основа на член 20 став 3  од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

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

188/2013), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 30.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО  КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНА СТВАР  НА MИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА  САНКЦИИТЕ 
 

Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за правда-Упра-

вата за извршување на санкциите се дава на времено 

користење за период од  шест месеци, без надомест, 

недвижна ствар која се наоѓа на ул. „Јуриј Гагарин“ 

бр.15 Скопје, на КП Број 3, КО Центар 2, евидентирана 

во Имотен лист број 5210 и тоа трети кат со површина 

од 148 м², сопственост на Република Македонија. 
                                    

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на  Република  Македонија”. 
 
Бр.42-863/1             Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година      на Владата на Република 

  Скопје        Македонија, 

                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

666. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија" број 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13 и 188/13), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 30.1.2014 

година, донесе 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 13 

 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО  КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНА СТВАР НА MИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

 

Член 1 

 Со оваа одлука на Министерството за правда му се 

дава на времено користење за период од шест месеци, 

без надомест, недвижна ствар која се наоѓа на ул. “Ју-

риј Гагарин“ бр. 15 Скопје, на КП Број 3, КО Центар 2, 

евидентирана во Имотен лист број 5210 и тоа втори кат 

со површина од 664м², сопственост на Република Ма-

кедонија. 

                                            

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-864/1 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

667. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

("Службен весник на Република Македонија." број 

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

188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 30.1.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

 ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО  КОРИСТЕЊЕ НА НЕ-

ДВИЖНА СТВАР НА MИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА  

 

Член 1 

 Со оваа одлука на Министерството за правда му се 

дава на времено користење за период од  шест месеци, 

без надомест, недвижна ствар која се наоѓа на ул,, Јуриј 

Гагарин ,, бр 15 Скопје, на КП Број 3, КО Центар 2, 

евидентирана во Имотен лист број 5210 и тоа трети кат 

со површина од 668 м², сопственост на Република Ма-

кедонија. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-865/1 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

668. 

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

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

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

145/2010, 104/2013 и 187/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 30.01.2014 годи-

на, донесе  

                                                                             

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА  ОДЛУКА  НА   МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

 

Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 

на Министерство за внатрешни работи бр. 09-332/2 од 

24.01.2014 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр.42-874/1             Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година       на Владата на Република 

  Скопје       Македонија, 

                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

669. 

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

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

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

145/2010, 104/2013 и 187/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 30.01.2014 годи-

на, донесе  
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА   ОДЛУКА  НА  МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 

на Министерство за труд и социјална политика бр. 09-

333/2 од 24.01.2014 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр.42-874/2             Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година      на Владата на Република 

  Скопје           Македонија, 

                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

670. 

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

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“, бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013,  106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

30.1.2014 година, донесе 

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛ-

НА  ТЕЛЕФОНИЈА БАТИНЦИ КО ГОРНО   

КОЛИЧАНИ ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на базна станица за мобилна телефонија Ба-

тинци КО Горно Количани, општина Студеничани. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-895/1 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

671. 

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

делското земјиште  (,,Службен весник на Република 

Македонија”бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

30.01.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА  НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-

БА НА ВИКЕНД ЗОНА KО ИЖИШТЕ ОПШТИНА 

МАКЕДОНСКИ БРОД 

 

Член 1 

Со оваа  одлука се дава  согласност за  трајна пре-

намена на земјоделско во градежно земјиште за изра-

ботка на Урбанистички план вон населено место за из-

градба на викенд зона KО Ижиште, општина Македон-

ски Брод. 

  

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 2209м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр.42-897/1            Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година     на Владата на Република 

  Скопје       Македонија, 

                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 15 

 
 

Врз основа на член 54–а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.01.2014 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  КОРИСТЕЊЕ  НА  ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Националната установа Национална и Универзитетска Библио-
тека Св.Климент Охридски во Скопје и престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: 
Ѕвезди на светската книжевност и тоа: 

672. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за култура. 
 

 
Член 3 

 Директорот на Националната установа Национална и Универзитетска Библиотека Св.Климент Охридски во 
Скопје склучува договор со министерот за култура со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
Бр. 42-1006/1                                          Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                          на Владата на Република        
     Скопје                              Македонија, 
                                            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 17 

 
 

673. 
Врз основа на член 42 став 5 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 
и 163/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 30.01.2014 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА ПОСТАПКА НА ЈАВНО ПРИВАТНО 
ПАРТНЕРСТВО НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ СО  

ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за спроведување 

на постапка на јавно приватно партнерство, на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија во 
вкупна површина од 4033м2 со право на трајно кори-
стење на општина Охрид, кое претставува Кп.бр. 
14766/2, Кп.бр. 14766/6 и Кп.бр. 14766/8 за КО Охрид 3 
по површина од 4009м2 евидентирана во Имотен лист 
бр.101828 и градежно земјиште сопственост на Репуб-
лика Македонија кое претставува Кп.бр. 14766/14 за 
КО Охрид 3 по површина од 24м2 евидентирано во 
Имотен лист бр.101832 согласно ДУП за Урбана заед-
ница 1-дел од УБ 1.3 опфат 1 Општина Охрид, со наме-
на за изградба на затворен зелен пазар. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр.42-1023/1          Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година       на Владата на Република 
  Скопје       Македонија, 

                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

674. 
Врз основа на член 91 став (2) од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 30.01.2014 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА 
НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА  НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 
на недвижна ствар- објект  

кој се наоѓа на КП број 11926/2, КО Центар 1, адре-
са Бул.Климент Охридски бб, и тоа: 

-КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 1, кат 
приземје, со површина од 862 м2; 

-КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 1, кат 
приземје, со површина од 26 м2; 

-КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 1, кат 
01,  со површина од 138 м2; 

-КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 1, кат 
01 , со површина од 26 м2; 

-КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 1, кат 
подрум, со површина од 23 м2; 

-КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 2, кат 
приземје , со површина од 223 м2; 

-КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 2, кат 
приземје, со површина од 9 м2; 

- КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2,влез 2, кат 
01 , со површина од 211 м2; 

- КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 2, кат 
01 , со површина од 9 м2,  

- КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 2, кат 
подрум, со површина од 439 м2; 

- КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 1, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 2, кат 
подрум, со површина од 28 м2; 

- КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 2, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 1, кат 
приземје, со површина од 222 м2 и; 

- КП број 11926/2, КО Центар 1, број на зграда/об-
јект 3, намена на зграда и друг објект В3-2, влез 1, кат 
приземје, со површина од 245 м2, во корист на Репуб-
лика Македонија, во Јавната книга за запишување на 
правата на недвижностите. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр.42-1048/1           Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година     на Владата на Република 
   Скопје       Македонија, 

                   м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

675. 
Врз основа на член 5 став 1 од Законот за вработу-

вање и работа на странци („Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, бр.70/07 , 5/09, 35/10, 148/11, 84/12 
и 148/13), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 30.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТНИТЕ  
ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Квотата на работни дозволи за 2014 година се опре-
делува во вкупна висина од 3.250 работни дозволи (во 
натамошниот текст: квотата). 

 
Член 2 

(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од 
3.250 работни дозволи се распределува во групи на ра-
ботни  дозволи за следните цели: 

- 2200  дозволи за вработување и лични работни 
дозволи за странци во Република Македонија; 

- 700 дозволи за работа на странци преместени во 
Република Македонија; 

- 50  дозволи за работа, обука и доусовршување; 
- 100  дозволи за работа за сезонско работење на 

странци и 
- 200  дозволи за работа за поединечни услуги од 

странци. 
(2) Во квотите од став 1 на овој член не се опфатени 

странците од член 5 став (3) од Законот за вработување 
и работа на странци („Службен весник на Република 
Македонија” бр.70/07, 5/09, 35/10, 148/11 , 84/12 и  
148/13). 

(3) Министерството надлежно за работи од областа 
на трудот, (во натамошниот текст: Министерството), 
имајќи ги предвид изменетите потреби на пазарот на 
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трудот може да изврши прераспределба на квотите за 
одделни намени од став 1 од овој член, од една група 
на работни дозволи во друга, но не повеќе од 10% од 
вкупниот број на одобрени работни дозволи. 

(4) Искористеноста на квотите од став (1), алинеја 1 

на овој член се пресметува имајќи го предвид бројот на 

издадените дозволи за вработување во календарската 

година без оглед на времето на важноста на таквата 

дозвола. Дозволата за вработување продолжена по 

шест месеци, не се засметува во вкупната годишна кво-

та на дозволи за вработување. 

(5) Бројот на важечките работни дозволи од став (1) 

на овој член, што ги издава Агенцијата за вработување 

на Република Македонија (во натамошниот текст : 

Агенцијата), по одделни намени не треба да ја надмине 

квотата определена со оваа одлука.  

 

Член 3 

(1) Во рамките на квотите на работните дозволи од 

член 2 став (1) алинеја 1  на оваа одлука, работни доз-

воли за поединечни цели ќе се издаваат согласно прио-

ритети утврдени во член 6 став (1) од Законот за врабо-

тување и работа на странци.  

(2) За нови работни дозволи кои се издаваат за прв 

пат на странци наменети се 1600 работни дозволи, кои 

се распределуваат на : 

- 150 работни дозволи за назначени работници, кои 

ќе бидат издадени без проверка на состојбата и услови-

те на пазарот на трудот; 

- 250 работни дозволи за странци со специфични за-

нимања и знаења, кои не е можно да се добијат со шко-

лување и оспособување во Република Македонија и 

- 1200 дозволи за други нови вработувања. 

(3) Квотата на дозволи од став 2 алинеја 3 на овој 

член, дозволи за други нови вработувања се распреде-

лува на : 

- 500 дозволи за вработување на странци со петти 

или повисок степен на образование и 

- 700 дозволи за вработување од втор до четврти 

степен на образование. 

 

Член 4 

(1) Квотата на работните дозволи за сезонско рабо-

тење на странци од член 2 став (1) алинеја 4 од оваа од-

лука, дозволите се распределуваат на: 

- 100  дозволи за работа за сезонска работа во гра-

дежништвото, 

- 30 дозволи за работа за сезонска работа во земјо-

делието и шумарството, како и 

- 20  дозволи за работа за други сезонски работи. 

(2) На работодавачот не може да му се издадат по-

голем број на работни дозволи за сезонско работење на 

странци во градежништвото од вкупниот број на вра-

ботени работници кои непрекинато работеле шест ме-

сеци кај работодавачот во последната година. Во тој 

број не се вметнати странците, кои биле вработени врз 

основа на дозвола за работа за сезонска работа. 

(3) На работодавачот може да му се издадат толку 

дозволи за работа за сезонска работа во земјоделството 

и шумарството, колку што од искажаната потреба оста-

не по обезбедувањето на македонските и со нив изед-

начените сезонски работници. 

Член 5 

(1) Министерството ја следи искористеноста на 

квотите на работните дозволи од член 2 на оваа одлука 

и состојбата на пазарот на трудот. 

(2) Доколку состојбата на пазарот на трудот се из-

мени, Владата на Република Македонија на предлог на 

министерството презема мерки согласно член 5 став (7) 

од Законот за вработување и работа на странци.  

Член 6 

(1) Работните дозволи кои биле издадени до влегу-

вањето во сила на оваа одлука се засметуваат во квота-

та од член 2 став (1) од оваа одлука. 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 

Бр. 42-1049/1 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

676. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13 и 164/13), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 30.1.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 

ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ  

СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-

дна спогодба со Друштво за земјоделство, сточарство, 

производство, услуги и трговија на големо и мало ГО-

ГО ФАРМ ДООЕЛ, Милојче Чагорски с. Могила, Би-

тола, на земјоделско земјиште дел од К.П.бр.2485/1 мв. 

Село, катастарска култура нива, катастарска класа 2, 

површина 2 ха 07ар 49м2,  евидентирано на Имотен 

лист бр.1267 за КО Могила. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 

потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 42-1100/1 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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677. 

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

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13) а во врска со член 13 

од Законот за Македонската банка за поддршка на раз-

војот (“Службен весник на Република Македонија” 

бр.105/09) Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 30.01.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА КАМАТАТА КОЈА 

ПРОИЗЛЕГУВА ОД ФИНАНСИСКИОТ ДОГО-

ВОР, НАМЕНЕТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИ 

И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ПРИО-

РИТЕТНИ ПРОЕКТИ – IV ФАЗА СКЛУЧЕН МЕ-

ЃУ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА И 

МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА 

РАЗВОЈОТ 

 

Член 1 

Владата на Република Македонија ја субвенциони-

ра каматата која произлегува од Финансискиот дого-

вор, наменет за финансирање на мали и средни прет-

пријатија и други приоритетни проекти – IV фаза склу-

чен меѓу Европската инвестициона банка и Македон-

ската банка за поддршка на развојот. 

 

Член 2 

Средствата за субвенционирање на трошоците од 

член 1 на оваа Одлука се неповратни, а ќе се обезбедат 

од Буџетот на Република Македонија, Раздел 09002-

Министерство за финансии - функции на држава, прог-

рама 20, ставка 451 – Каматни плаќања кон нерезиден-

тни кредитори. 

 

Член 3 

Се задолжува министерот за финансии во името на 

Владата на Република Македонија со Македонската 

банка за поддршка на развојот да потпише договор за 

субвенционирање на каматата која произлегува од Фи-

нансискиот договор, наменет за финансирање на мали 

и средни претпријатија и други приоритетни проекти – 

IV фаза склучен меѓу Европската инвестициона банка 

и Македонската банка за поддршка на развојот. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 42-1102/1 Заменик на претседателот  

30 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

678. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13  и 164/13), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 30.1.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 

ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-

дна спогодба со Трговско друштво за услуги  Јан Вет, 

Наумоски Илија Ванчу Крушево, на земјоделско зем-

јиште на   КП бр. 2716, мв. Чаир, култура нива, класа 5, 

површина 4 ха 44ар 52м2,  евидентирано на Имотен 

лист бр.471за КО Свето Митрани и КП бр. 813, мв. 

Чаир, катастарска култура нива, катастарска класа 5, 

површина 84ар 25м2,  евидентирано на Имотен лист 

бр. 471 за КО Свето Митрани. 
 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 

потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 42-1104/1 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

679. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12,  79/13, 

87/13, 106/13 и 164/13), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 30.01.2014 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 

ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ  

СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-

дна спогодба со  Индивидуален земјоделец Десил Сло-
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боданка Србиновска Битола,  на земјоделско земјиште 

на К.П.бр.187 мв.Стари Лозја, катастарска култура  

нива, катастарска класа 5, површина 4ха 79ар 27м2,  

евидентирано на Имотен лист бр.166 за КО Рибарци и 

К.П.бр.188/2 мв.Стари Лозја, катастарска култура  

нива, катастарска класа 4, површина 87ар 41м2,  еви-

дентирано во Имотен лист бр.166 за КО Рибарци. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 

потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на оваа одлука. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 42-1106/1 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

680. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,  

79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

30.1.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

  ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ  

    НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО  

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-

дна спогодба со  Индивидуален земјоделец Беџет Бари-

је Исламоска с.Канатларци Прилеп,  на земјоделско 

земјиште  дел од К.П.бр.2721 мв.Созл Клар, катастар-

ска култура  нива, катастарска класа 3, површина 3ха 

50ар 00м2,  евидентирано на Имотен лист бр.550 за КО 

Канатларци. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 

потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на оваа одлука. 

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

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

 
Бр. 42-1112/1 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

681. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,  
79/2013, 87/2013,  106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
30.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

  ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ  
   НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО  

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец Бирлик Усе-
нин,  Усин  Садикоски с. Канатларци, Прилеп на земјо-
делско земјиште дел од К.П.бр.2719 мв.Солз Клар, ка-
тастарска култура  нива, катастарска класа 3, површина 
4ха 00ар 00м2,  евидентирано на Имотен лист бр.550 за 
КО Канатларци. 

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 42-1113/1 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

682. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13 и 164/13), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 30.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец градинарот, 
Ристо Савев, с. Зрновце, на земјоделско земјиште дел 
од К.П.бр.56/1 мв. Поповец, катастарска култура ори-
зова нива, катастарска класа 1, површина 6ха 00ар 
00м2, евидентирано на Имотен лист бр. 1380 за КО Зр-
новце. 
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Член 2 
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-1147/1 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

683. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12,  79/13, 
87/13,  106/13 и 164/13), Владата на Република Македо-
нија, на седницата. одржана на 30.01.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец АЛЕКСАН-
ДАР Симеон Стојчо Стојанов с.Тркање Кочани  на зем-
јоделско земјиште КПбр.5641, мв.Слатина, катастарска 
култура нива, катастарска класа 2, површина 14ари 
38м2,  евидентирано на Имотен лист бр.13606 за КО 
Кочани, КПбр.5642/1, мв.Мишјак, катастарска култура  
нива, катастарска класа 2, површина 45ари 28м2,  еви-
дентирано на Имотен лист бр.13606 за КО Кочани, 
КПбр.5643, мв.  Слатина, катастарска култура  оризова 
нива, катастарска класа 2, површина 85ар 10м2,  еви-
дентирано на Имотен лист бр.13606 за КО Кочани,  
КПбр.5656, мв.Слатина, катастарска култура  трстика, 
катастарска класа 2, површина 10ари 59м2,  евиденти-
рано на Имотен лист бр.13606 за КО Кочани,   
КПбр.5647/1, мв.Слатина, катастарска култура  оризова 
нива, катастарска класа 1, површина 1ха 61ари 12м2,  
евидентирано на Имотен лист бр.13606 за КО Кочани, 
КПбр.5647/2, мв.Слатина, катастарска култура  оризова 
нива, катастарска класа 1, површина 56ари 25м2,  еви-
дентирано на Имотен лист бр.13606 за КО Кочани, 
КПбр.5649/1, мв.Слатина, катастарска култура  оризова 
нива, катастарска класа 2, површина 95ари 20м2,  еви-
дентирано на Имотен лист бр.13606 за КО Кочани и 
КПбр.5649/2, мв.Слатина, катастарска култура  оризова 
нива, катастарска класа 2, површина 3ари 97м2,  еви-
дентирано на Имотен лист бр.13606 за КО Кочани. 

 
 

Член 2 
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 42-1170/1 Заменик на претседателот  

30 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

684. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12,  79/13, 
87/13, 106/13 и 164/13), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 30.01.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец КОКИ  Ни-
кола Николов, Кочани на земјоделско земјиште со 
К.П.бр.5998/1 мв.Босевица, катастарска култура оризо-
ва нива, катастарска класа 1, површина 3ха 79ар 79м2,  
евидентирано на Имотен лист бр.14341 за КО Кочани. 

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 42-1171/1 Заменик на претседателот  

30 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

685. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија”, бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,  
79/2013, 87/2013, 106/2013  и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
30.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Друштво за земјоделие, сточарство, 
производство, услуги и трговија на големо и мало Мра-
морец Дооел, Катерина Кирковска, Битола на земјодел-
ско земјиште К.П.бр.312/1 мв. Дабичко, катастарска 
култура нива, катастарска класа 2, површина 36ар 
70м2,  евидентирано на Имотен лист бр.76 за КО Лого-
варди, К.П.бр.313 мв. Дабичко, катастарска култура 
нива, катастарска класа 2, површина 36ар 73м2,  еви-
дентирано на Имотен лист бр.76 за КО Логоварди, 
К.П.бр.348 мв. Скендерица, катастарска култура  нива, 
катастарска класа 2, површина  46ар 33м2, евидентира-
но на Имотен лист бр.76 за КО Логоварди, К.П.бр.352 
мв.  Скендерица, катастарска култура  нива, катастар-
ска класа 2, површина  1ха 26ар 58м2, евидентирано на 
Имотен лист бр.76 за КО Логоварди, К.П.бр.393 мв. 
Скендерица, катастарска култура  нива, катастарска 
класа 1, површина  49ар 28м2,  евидентирано на Имо-
тен лист бр.76 за КО Логоварди, К.П.бр.406 мв. Скен-
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дерица, катастарска култура  нива, катастарска класа 2, 
површина 52ар 55м2,  евидентирано на Имотен лист 
бр.76 за КО Логоварди. 

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-1174/1 Заменик на претседателот  

30 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

686. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07, 18/2011, 148/11, 95/2012,  
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
30.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Друштвото  за производство, трговија 
и услуги  ЗИК Брегалница Доо Виница на КПбр.3992, 
место викано Убаво поле, катастарска култура  нива, 
катастарска класа 1, површина 3ха64ар67м2,  запишано 
на Имотен лист бр.10 за КО Виница; на КПбр.3984/1, 
место викано Убаво поле, катастарска култура  нива, 
катастарска класа 1, површина 1ха97ар74м2,  запишано 
на Имотен лист бр.10 за КО Виница и на КПбр.3984/1, 
место викано Убаво поле, катастарска култура  нива, 
катастарска класа 2, површина 61ар62м2,  запишано на 
Имотен лист бр.10 за КО Виница, со вкупна површина  
од 6ха 24ари 03м2. 

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-1175/1 Заменик на претседателот  

30 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 
687. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,  
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
30.01.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец Олга Траја-
нова с.Аргулица Карбинци на земјоделско земјиште 
дел од К.П.бр.2202/1 мв.Мездри, катастарска култура 
нива, катастарска класа 4, површина 6ха 00ар 00м2,  
евидентирано на Имотен лист бр.181 за КО Г. Балван. 

 
Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-1176/1 Заменик на претседателот  

30 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

688. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/20012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

30.01.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосред-

на спогодба со Индивидуален земјоделец Камчо Ристо 

Ристов с.Злеово, Радовиш на земјоделско земјиште дел 

од К.П.бр.2510 мв.Бара, катастарска култура  нива, ка-

тастарска класа 4, површина  03ар 92м2,  евидентирано 

на Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град, дел од 

К.П.бр.2506 мв.Ашаова, катастарска култура  нива, ка-

тастарска класа 4, површина  06ар 90м2,  евидентирано 

на Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.1981/1 мв.Бара , катастарска култура  нива, ка-

тастарска класа 3, површина  16ар 60м2,  евидентирано 

на Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.1981/2 мв.Бара , катастарска култура  нива, ка-

тастарска класа 3, површина  16ар 60м2,  евидентирано 

на Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град,  дел од 

К.П.бр.2019 мв.Бара, катастарска култура нива, ката-

старска класа 4, површина 66м2,  евидентирано на 

Имотен лист бр.182 за КО Злеовo вон град, дел од 

К.П.бр.2018 мв.Бара , катастарска култура  лозја, ката-
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старска класа 4, површина   3ар 93м2,  евидентирано на 

Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град, дел од 

К.П.бр.2026 мв.Бара , катастарска култура  нива, ката-

старска класа 4, површина   11ар 38м2,  евидентирано 

на Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.2014 мв.Бара , катастарска култура  нива, ката-

старска класа 4, површина   08ар 35м2,  евидентирано 

на Имотен лист бр.182 за КО Злеовo вон град, 

К.П.бр.2015 мв.Бара , катастарска култура  нива, ката-

старска класа 3, површина   16ар 80м2,  евидентирано 

на Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.2016 мв.Бара , катастарска култура  лозје, ката-

старска класа 4, површина   07ар 90м2,  евидентирано 

на Имотен лист бр.182 за КО Злеовo вон град, 

К.П.бр.1984 мв.Бара , катастарска култура  нива, ката-

старска класа 3, површина 05ар 10м2,  евидентирано на 

Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град, К.П.бр.1985 

мв.Бара , катастарска култура  нива, катастарска класа 

3, површина   07ар 80м2,  евидентирано на Имотен 

лист бр.182 за КО Злеово вон град, К.П.бр.1986 мв.Ба-

ра, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, по-

вршина  24ар 00м2,  евидентирано на Имотен лист 

бр.182 за КО Злеово вон град, К.П.бр.1983 мв.Бара, 

култура  лозје, катастарска класа 4, површина 21ар 

90м2,  евидентирано на Имотен лист бр.182 за КО Зле-

ово вон град, К.П.бр.1982 мв.Бара, катастарска култура  

нива, катастарска класа 3, површина   17ар 45м2,  еви-

дентирано на Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон 

град, К.П.бр.1988/1 мв.Бара , катастарска култура  лоз-

је, катастарска класа 4, површина 04ар 59м2, евиденти-

рано на Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.1988/2 мв.Бара, катастарска култура  нива, ката-

старска класа 4, површина   04ар 59м2,  евидентирано 

на Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.1988/3 мв.Бара, катастарска катастарска култу-

ра  нива, катастарска класа 4, површина   04ар 59м2,  

евидентирано на Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон 

град, К.П.бр.1989 мв.Бара, катастарска култура  нива, 

катастарска класа 4, површина   50ар 80м2,  евиденти-

рано на Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.1990/1 мв.Бара, катастарска култура  лозје, ка-

тастарска класа 4, површина   10ар 70м2,  евидентира-

но на Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.1990/2 мв.Бара, катастарска култура  нива, ката-

старска класа 4, површина   10ар 70м2,  евидентирано 

на Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.1997 мв.Бара, катастарска култура нива, ката-

старска класа 4, површина   35ар 65м2,  евидентирано 

на Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.2515/1 мв.Бара, катастарска култура лозје, ката-

старска класа 4, површина 07ар 63м2,  евидентирано на 

Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.2515/2 мв.Бара, катастарска култура  нива, ката-

старска класа 4, површина   07ар 62м2,  евидентирано 

на Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.2507 мв.Бара, катастарска култура  оризова  ни-

ва, катастарска класа 2, површина   13ар 65м2,  евиден-

тирано на Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.2501 мв.Бара, катастарска култура  нива, ката-

старска класа 4, површина   13ар 35м2,  евидентирано 

на Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.1999 мв.Бара, катастарска култура  нива, ката-

старска класа 3, површина 16ар 05м2, евидентирано на 

Имотен лист бр.182 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.1999/2 мв.Бара, катастарска култура  лозје, кла-

са 4, површина 12ар 04м2,  евидентирано на Имотен 

лист бр.182 за КО Злеово вон град, К.П.бр.1999/3 

мв.Бара, катастарска култура  нива, катастарска класа 

4, површина  12ар 04м2,  евидентирано на Имотен лист 

бр.182 за КО Злеово вон град, К.П.бр.1999/4 мв.Бара, 

катастарска култура  лозје, катастарска класа 4, повр-

шина  12ар 03м2,  евидентирано на Имотен лист бр.182 

за КО Злеово вон град, К.П.бр.2000/2 мв.Чифлик Алти 

Бара, катастарска култура  нива, катастарска класа 3, 

површина 26ар 22м2,  евидентирано на Имотен лист 

бр.182 за КО Злеово вон град, К.П.бр.2495 мв.Бара, ка-

тастарска култура  лозје, катастарска класа 4, површи-

на    19ар 25м2,  евидентирано на Имотен лист бр.182 

за КО Злеово вон град, дел од К.П.бр.2505 мв.Бара, ка-

тастарска култура  нива, катастарска класа 4, површина   

07ар 81м2,  евидентирано на Имотен лист бр.730 за КО 

Злеово вон град, дел од  К.П.бр.1996 мв.Бара, катастар-

ска култура  нива, катастарска класа 3, површина 8ар 

97м2,  евидентирано на Имотен лист бр.730 за КО Зле-

ово вон град, дел од К.П.бр.1991 мв.Бара, катастарска 

култура  нива, катастарска класа 4, површина   12ар 

32м2,  евидентирано на Имотен лист бр.730 за КО Зле-

ово вон град, К.П.бр.2017 мв.Бара, катастарска култура  

лозје, катастарска класа 4, површина   05ар 50м2,  еви-

дентирано на Имотен лист бр.730 за КО Злеово вон 

град, К.П.бр.1982 мв.Бара, катастарска култура  лозје, 

катастарска класа 4, површина   17ар 45м2,  евиденти-

рано на Имотен лист бр.730 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.1987 мв.Бара, катастарска култура  нива, ката-

старска класа 4, површина   21ар 85м2,  евидентирано 

на Имотен лист бр.730 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.1988/4 мв.Бара, катастарска култура  нива, ката-

старска класа 4, површина 4ар 59м2,  евидентирано на 

Имотен лист бр.730 за КО Злеово вон град, К.П.бр.2502 

мв.Бара, култура нива, класа 4, површина   19ар 85м2,  

евидентирано на Имотен лист бр.730 за КО Злеово вон 

град, К.П.бр.2509 мв.Бара, катастарска култура  нива, 

катастарска класа 3, површина 8ар 45м2, евидентирано 

на Имотен лист бр.730 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.1998 мв.Бара, катастарска култура  лозје, ката-

старска класа 4, површина   19ар 45м2,  евидентирано 

на Имотен лист бр.730 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.1999/6 мв.Бара, катастарска култура овоштар-

ник, катастарска класа 4, површина 12ар 04м2,  евиден-

тирано на Имотен лист бр.730 за КО Злеово вон град, 

К.П.бр.2496 мв.Бара, катастарска култура  нива, ката-

старска класа 3, површина   19ар 55м2,  евидентирано 
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на Имотен лист бр.730 за КО Злеово вон град, дел од 

К.П.бр.2499 мв.Бара, катастарска култура оризова ни-

ва, катастарска класа 2, површина 11ар 38м2, евиденти-

рано на Имотен лист бр.730за КО Злеово вон град. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со не-

посредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го пот-

пише министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр.42-1307/1            Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година      на Владата на Република 

  Скопје        Македонија, 

                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

689. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013,  106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

30.01.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосред-

на спогодба со Друштво за произвoдство, промет и 

увоз-извоз АГРО-ФАРМ Демир Хисар ДООЕЛ на 

К.П.бр.1234 мв.Под Село, катастарска култура  нива, 

катастарска класа 3, површина  16ар 04м2,  запишана 

на Имотен лист бр.4 за КО Суводол, на К.П.бр.1235 

мв.Под Село, катастарска култура  нива, катастарска 

класа 4, површина 24ар 35м2, запишана на Имотен 

лист бр.4 за КО Суводол, на К.П.бр.1236 мв.Под Село, 

катастарска култура  нива, катастарска класа 4, повр-

шина  1ха 92ар 23м2, запишана на Имотен лист бр.4 за 

КО Суводол, на К.П.бр.1237 мв.Мала Река, катастарска 

култура нива, катастарска класа 3, површина  25ар 

27м2, запишана на Имотен лист бр.4 за КО Суводол, на  

К.П.бр.1238 мв.Под Село, катастарска култура  нива, 

катастарска класа 3, површина  1ха 05ар 88м2, запиша-

на на Имотен лист бр.4 за КО Суводол и на  дел од  

К.П.бр.1232 мв.Под Село, катастарска култура  нива, 

катастарска класа 3, површина  2ха 35ар 70м2,  запиша-

на на Имотен лист бр.225 за КО Суводол. 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со не-

посредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го пот-

пише министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр.42-1309/1             Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година      на Владата на Република 

  Скопје        Македонија, 

                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

690. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

30.01.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА  ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосред-

на спогодба со Друштвото за производство, трговија и 

услуги Златно Грло, застапувано од  Драги Нечевски, 

Битола на земјоделско земјиште запишано на Имотен 

лист бр.192 за КО Рамна со  К.П.бр.428 мв.Влашки пат, 

катастарска култура  ливада, катастарска класа 3, повр-

шина 1ха 13ар 63м2, К.П.бр.849 мв.Грмада, катастар-

ска култура  ливада, катастарска класа 5, површина 1ха 

32ар 55м2, К.П.бр.863 мв.Грмада, катастарска култура  

нива, катастарска класа 4, површина 97ар 79м2 и 

К.П.бр.865 мв.Грмада, катастарска култура  овоштар-

ник, катастарска класа 5, површина  59ар 36м2. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со не-

посредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го пот-

пише министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр.42-1315/1            Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година       на Владата на Република 

  Скопје        Македонија, 

                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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691. 
Врз основа на член 91  алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 7 став 1 алинеја 9 од За-
конот за надворешни работи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
29.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОН-
ЗУЛ И ШЕФ НА КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА КОНЗУ-
ЛАРНИ, ЕКОНОМСКИ И ТРГОВСКИ ВРСКИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЛУН 
 

Член 1 
Се отповикува Томи Димитровски од должноста 

Генерален конзул и шеф на Канцеларијата за конзу-
ларни, економски и трговски врски на Република Ма-
кедонија во Солун. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 10/1 Претседател на Владата 

29 јануари 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
692. 

Врз основа на член 11 од Законот за основање на 
Јавното претпријатие Македонска радиодифузија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/98, 
98/00 и 48/09), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 22.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГ-
РАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ЈП МАКЕДОНСКА  

РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа и развој на ЈП Македонска радио-
дифузија – Скопје за 2014 година, број 01-31/3 од 
21.01.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-234/1 Заменик на претседателот  

22 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

693. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2008, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 28.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавно 

претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во 
сопственост на Република Македонија му престанува 
користењето на недвижната ствар – објект Стариот 

фудбалски стадион во Тетово, евидентиран на КП 
бр.219 запишан во Имотен лист број 101072 КО Тетово 
1 со вкупна површина од 218 м2 и тоа: 

- Број на зграда 1, намена на зграда Д3, Влез 1, Кат 
ПР намена на посебен дел од зграда ДП со површина 
од 209 м2 и  

- Број на зграда 1, намена на зграда Д3, Влез 1, Кат 
ПР намена на посебен дел од зграда ПП со површина 
од 9 м2; 

 
Член  2 

Недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука се да-
ва на трајно користење, без надомест на Општина Те-
тово. 

 
Член  3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука, ќе се врши помеѓу Јавното претприја-
тие за стопанисување со објектите за спорт во сопстве-
ност на Република Македонија и Општина Тетово во 
рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа 
одлука. 

 
Член  4 

Објектот од член 1 на оваа одлука мора да се корис-
ти на начин на кој ќе се зачува јавниот интерес при 
што дејноста на објектот не смее да биде променета.  

Доколку Општината одлучи да инвестира во објек-
тот по пат на јавно приватно партнерство, инвестиција-
та не смее да биде помала од 10 милиони евра, градеж-
ните работи мора да почнат во рок од две и да завршат 
во рок од осум години од склучувањето на договорот 
за јавно приватно партнерство и договорната страна 
мора да обезбеди банкарска гаранција во износ од 10 
до 15% од вкупната инвестиција во објектот од член 1 
на оваа одлука.  

 
Член 5 

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

 
Бр. 42-238/1 Заменик на претседателот  

28 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

694. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2008, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 28.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавно 

претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во 
сопственост на Република Македонија му престанува 
користењето на недвижната ствар – објект Новиот фуд-
балски стадион евидентиран на КП бр.11476 запишан 
во Имотен лист број 100857 КО Тетово 3 со вкупна 
површина од 9156 м2 и тоа: 

- Број на зграда 1, намена на зграда Д3, Влез 1, Кат 
ПР намена на посебен дел од зграда ДП со површина 
од 7 м2; 

- Број на зграда 2, намена на зграда Д3, Влез 1, Кат 
ПР намена на посебен дел од зграда ДП со површина 
од 7 м2; 
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- Број на зграда 3, намена на зграда Д3, Влез 1, Кат 
ПР намена на посебен дел од зграда ДП со површина 
од 7 м2; 

- Број на зграда 4, намена на зграда Д3, Влез 1, Кат 
ПР намена на посебен дел од зграда ДП со површина 
од 7 м2; 

- Број на зграда 5, намена на зграда Д3, Влез 1, Кат 
1 намена на посебен дел од зграда ДП со површина од 
150 м2; 

- Број на зграда 5, намена на зграда Д3, Влез 1, Кат 
1 намена на посебен дел од зграда ТР со површина од 
4220 м2; 

- Број на зграда 5, намена на зграда Д3, Влез 1, Кат 
2 намена на посебен дел од зграда ТР со површина од 
1670 м2; 

- Број на зграда 5, намена на зграда Д3, Влез 1, Кат 
ПР намена на посебен дел од зграда ДП со површина 
од 1618 м2 и 

- Број на зграда 5, намена на зграда Д3, Влез 1, Кат 
ПР намена на посебен дел од зграда ДП со површина 
од 1470 м2. 

 
Член  2 

Недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука се да-
ва на трајно користење, без надомест на Општина Те-
тово. 

 
Член  3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука, ќе се врши помеѓу Јавното претприја-
тие за стопанисување со објектите за спорт во сопстве-
ност на Република Македонија и Општина Тетово во 
рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа 
одлука. 

 
Член  4 

Објектот од член 1 на оваа одлука мора да се корис-
ти на начин на кој ќе се зачува јавниот интерес при 
што дејноста на објектот не смее да биде променета.  

Доколку Општината одлучи да инвестира во објек-
тот по пат на јавно приватно партнерство, инвестиција-
та не смее да биде помала од 10 милиони евра, градеж-
ните работи мора да почнат во рок од две и да завршат 
во рок од осум години од склучувањето на договорот 
за јавно приватно партнерство и договорната страна 
мора да обезбеди банкарска гаранција во износ од 10 
до 15% од вкупната инвестиција во објектот од член 1 
на оваа одлука.  

 
Член  5 

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

 
Бр. 42-238/2 Заменик на претседателот  

28 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

695. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2008, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 28.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавно 

претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во 
сопственост на Република Македонија му престанува 

користењето на недвижната ствар – објект Спортска 
сала лоцирана на Спортски Центар Тетово евидентиран 
на КП бр.1630/1 запишана во Имотен лист број 8975 
КО Тетово 1 со вкупна површина од 14228 м2 и тоа: 

- Број на зграда 1, намена на зграда Б3, Влез 1, Кат 
1 намена на посебен дел од зграда ПП со површина од 
1455 м2; 

- Број на зграда 1, намена на зграда Б3, Влез 1, Кат 
ГАЛ број 1 намена на посебен дел од зграда ПП со пов-
ршина од 219 м2; 

- Број на зграда 1, намена на зграда Б3, Влез 1, Кат 
ГАЛ број 2 намена на посебен дел од зграда ПП со пов-
ршина од 223 м2; 

-  Број на зграда 1, намена на зграда Б3, Влез 1, Кат 
ПР намена на посебен дел од зграда ДП со површина 
од 3331 м2; 

- Број на зграда 1, намена на зграда Б3, Влез 1, Кат 
ПР намена на посебен дел од зграда ПП со површина 
од 2052м2 и  

- Број на зграда 1, намена на зграда Б3, Влез 1, Кат 
СУТ намена на посебен дел од зграда ДП со површина 
од 6948 м2. 

 
Член  2 

Недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука се да-
ва на трајно користење, без надомест на Општина Те-
тово. 

 
Член  3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука, ќе се врши помеѓу Јавното претприја-
тие за стопанисување со објектите за спорт во сопстве-
ност на Република Македонија и Општина Тетово во 
рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа 
одлука. 

 
Член  4 

Објектот од член 1 на оваа одлука мора да се корис-
ти на начин на кој ќе се зачува јавниот интерес при 
што дејноста на Објектот не смее да биде променета.  

Доколку Општината одлучи да инвестира во објек-
тот по пат на јавно приватно партнерство, инвестиција-
та не смее да биде помала од 10 милиони евра, градеж-
ните работи мора да почнат во рок од две и да завршат 
во рок од осум години од склучувањето на договорот 
за јавно приватно партнерство и договорната страна 
мора да обезбеди банкарска гаранција во износ од 10 
до 15% од вкупната инвестиција во објектот од член 1 
на оваа одлука.  

 
Член 5 

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

 
Бр. 42-238/3 Заменик на претседателот  

28 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

696. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2008, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 28.01.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавно 

претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во 
сопственост на Република Македонија му престанува 
користењето на недвижните ствари – објекти на Спорт-
ски Центар Тетово евидентирани на КП бр.1630/1 запи-
шана во Имотен лист број 8975 КО Тетово 1 со вкупна 
површина од 375 м2 и тоа: 

- Број на зграда 2, намена на зграда Б4, Влез 1, Кат 
1 намена на посебен дел од зграда ДП со површина од 
168 м2; 

- Број на зграда 5, намена на зграда Б4, Влез 1, Кат 
ПР број 1 намена на посебен дел од зграда ДП со пов-
ршина од 83 м2 и 

- Број на зграда 6, намена на зграда Б4, Влез 1, Кат 
ПР број 1 намена на посебен дел од зграда ДП со пов-
ршина од 124 м2. 

 
Член  2 

Недвижните ствари од членот 1 на оваа одлука се 
дава на трајно користење, без надомест на Општина 
Тетово. 

 
Член  3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука, ќе се врши помеѓу Јавното претприја-
тие за стопанисување со објектите за спорт во сопстве-
ност на Република Македонија и Општина Тетово во 
рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа 
одлука. 

 
Член  4 

Објектот од член 1 на оваа одлука мора да се корис-
ти на начин на кој ќе се зачува јавниот интерес при 
што дејноста на објектот не смее да биде променета.  

Доколку Општината одлучи да инвестира во објек-
тот по пат на јавно приватно партнерство, инвестиција-
та не смее да биде помала од 10 милиони евра, градеж-
ните работи мора да почнат во рок од две и да завршат 
во рок од осум години од склучувањето на договорот 
за јавно приватно партнерство и договорната страна 
мора да обезбеди банкарска гаранција во износ од 10 
до 15% од вкупната инвестиција во објектот од член 1 
на оваа одлука.  

 
Член 5 

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

 
Бр. 42-238/4 Заменик на претседателот  

28 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

697. 
Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за 

плата и други надоместоци на избрани и именувани ли-
ца во Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр. 36/90 и „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 
161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012, 
145/2012 и 170/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27 јануари 2014 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУН-
КЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефици-

енти за пресметување на платата на функционерите 
кои ги именува Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 
94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 
137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 
39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 70/2012, 
82/2012, 161/2012, 172/2013 и 16/2014), во табелата: 

1. Во алинејата - „претседател на Советот за јавни 
набавки коефициентот „3,2“ се заменува со коефици-
ент „3,8“. 

2. Во алинејата -„член на Советот за јавни набавки 
коефициентот „3,1“ се заменува со коефициент „3,7“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 24-877/1 Претседател на Владата 

27 јануари 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
698. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
28.01.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ТИРЗ СКОПЈЕ 3 KO АЈВАТОВЦИ  

И КО БУНАРЏИК ОПШТИНА ИЛИНДЕН                                   
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Државна урбанистичка планска документација за 
изградба на ТИРЗ Скопје 3 KO Ајватовци и КО Бунар-
џик, општина Илинден.                                           

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена,  со површина од  248325м2 , ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-928/1 Заменик на претседателот  

28 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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699. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 28.1.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН НОВО СЕЛО КО НОВО КОЊАРЕВО ВОН ГР И КО НОВО КОЊАРЕВО  

ОПШТИНА НОВО СЕЛО 
                       

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за  трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Урбанистички план вон населено место за изградба на граничен премин Ново Село КО Ново Коњарево 
вон гр и КО Ново Коњарево, општина Ново Село.               

 
Член 2 

 Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена,  со вкупна површина од 42503м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

       Бр. 42-951/1                                                     Заменик на претседателот 

28 јануари 2014 година                                                     на Владата на Република 

           Скопје                                                       Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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700. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13 и 
164/13), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 28.01.2014 година, донесе                                            

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА 
ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА СО ПРАТЕЧКИ СОДРЖИ-
НИ КО КРИЛАТИЦА ОПШТИНА КРАТОВО  

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на лесна индустрија со пратечки содржини КО Кри-
латица, општина Кратово.                                                            

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 58174м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-952/1 Заменик на претседателот  

28 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

701. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 

28.01.2014 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ПАТНИТЕ 
ПРАВЦИ P-402 И P 404 СО M-4 КЛУЧКА БРВЕНИЦА,  
АВТОПАТ СКОПЈЕ – ГОСТИВАР 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за спојување на патни-
те правци P-402 и P 404 со M-4 клучка Брвеница, авто-
пат Скопје – Гостивар. 

 
Член 2 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-953/1 Заменик на претседателот  

28 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

702. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште земјиште (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 
95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
28.01.2014 година, донесе  

                                                                         
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ОПАЛЕНИК KO  

AЛДАНЦИ, ОПШТИНА KРУШЕВО 
                                                                  

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на индустриска зона Опаленик KO Aлданци, општи-
на Kрушево. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 112879м2, 
ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-954/1 Заменик на претседателот  

28 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

703. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
28.01.2014 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА ТЕРЕНИ ЗА ГОЛФ ВО КО СРЕТЕНОВО 

ОПШТИНА ДОЈРАН 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на терени за голф во КО Сретеново, општина Дој-
ран. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 811927м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 
Бр. 42-957/1 Заменик на претседателот  

28 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

704. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање на стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 30.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ  

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Во Oдлуката за престанок на користење на недвиж-

ни ствари на Министерството за одбрана бр.41-8241/1 
од 19 ноември 2013 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија бр. 163/2013) членот 1 се менува и 
гласи: 

 
„Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 
престанува користењето на недвижни ствари - земјиш-
та и тоа: земјиште под зграда на КП 8777 за КО Охрид 
2 во површина од 22 м2 како и земјиште на дел од 
КП8515/4 за КО Охрид 2 заведени во Имотен лист бр. 
6667 во новоформирана КП8515/9 за КО Охрид 2 во 
површина од 106 м2, согласно Геодетскиот елаборат за 
нумерички податоци бр.1125/9 од 22.11.2012 година 
изработен од Агенцијата за катастар на недвижности, 
сопственост на Република Македонија.“ 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 42-1103/1 Заменик на претседателот  

30 јануари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

705. 
Врз основа на член 15 став 5 и член 71 став 2 од За-

конот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 
25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА  НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
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но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електрос-
топанство на Македонија, Акционерско друштво за 
дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиш-
те во Скопје ул. „11 Октомври“ бр. 9, согласно Детален 
урбанистички план за Општина Крушево, со намена за 
изградба на електроенергетски објект – трафостаница 
10/0,4 КВ во викенд зона на место викано Гумење – 
Крушево кое претставува КП бр. 4005/22 КО Крушево 
со површина од 16м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-5654/1 Заменик на претседателот 

10 септември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

706. 
Врз основа на член 15 став 5 и член 71 став 2 од За-

конот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 
25/2013 и 137/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње на Договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште, сопственост на Република Македонија 
со непосредна спогодба, за времетраење од 20 години, 
на правното лице ЕВН Електростопанство на Македо-
нија, Акционерско друштво за дистрибуција на елек-
трична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул. “11-
ти Октомври” бр.9, за градежно земјиште евидентира-
но во Имотен лист бр. 100897 KO Охрид 3 , согласно 
Деталниот урбанистички план од Централно градско 
подрачје Поликлиника ,,Маларична,, Охрид донесен со 
Одлука бр. 07-344/18 од  28.02.2008 година за изградба 
на трафостаница кое претставува: 

- КП бр. 15555/7 КО Охрид 3  со површина од 35 
м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7085/1 Заменик на претседателот  

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

707. 
Врз основа на член 15 став 5 и член 71 став 2 од За-

конот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13 и 
137/13), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.10.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 

ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-

ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-

НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-

БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ 
 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-

ње на Договор за давање под долготраен закуп на гра-

дежно земјиште, сопственост на Република Македонија 

со непосредна спогодба, за времетраење од 20 години, 

на правното лице ЕВН Електростопанство на Македо-

нија, Акционерско друштво за дистрибуција на елек-

трична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул. “11-

ти Октомври” бр.9, за градежно земјиште евидентира-

но во Имотен лист бр. 1876 , согласно Деталниот урба-

нистички план за потег Лагадин- Пештани донесен со 

Одлука бр. 07-351/8 од 09.06.1999 година  кое претста-

вува: 

- КП бр.15/6 КО Елшани со површина од 24 м2 и 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 41-7085/2 Заменик на претседателот  

16 октомври 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

708. 

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

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 30.12.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

- ПРИЛЕП 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 

движнaта ствар: 
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Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 

установа Здравствен дом - Прилеп. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа  Здравствен 

дом - Прилеп, со кој се уредуваат  правата и обврските 

за движнaта ствар од член 1 од оваа одлука. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-9659/1 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

709. 

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

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

30.12.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА  

КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 

движната ствар: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавна здравствена 

установа Универзитетска клиника за неврохирургија - 

Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-

ска клиника за неврохирургија - Скопје, со кој се уре-

дуваат  правата и обврските за движната ствар од член 

1 од оваа одлука. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-9659/2 Заменик на претседателот 

30 декември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

710. 

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

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

30.12.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ –  

ВЕВЧАНИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна 

здравствена установа Специјална болница за белодроб-

ни заболувања и туберкулоза - Лешок му престанува 

користењето на движната ствар: 

 

  Вид на опрема Производител  Количина 

1 Биохемиски анализа-

тор со капацитет од 

100-200  

анализи/час  

Миура 1 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 

установа Здравствен дом - Вевчани. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Здравствен 

дом - Вевчани, со кој се уредуваат  правата и обврските 

за движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 41-9673/1 Заменик на претседателот  

30 декември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 33 

 
 

711. 

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

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

30.12.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ – 

ГОСТИВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна 

здравствена установа Клиничка болница - Тетово му 

престанува користењето на движната ствар: 

 

  Вид на опрема Производител  Количина 

1 Биохемиски анализа-

тор со капацитет од 

350-450 анализи/час 

Миура 1 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 

установа Здравствен дом - Гостивар. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Здравствен 

дом - Гостивар, со кој се уредуваат  правата и об-

врските за движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 41-9673/2 Заменик на претседателот  

30 декември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

712. 

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

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

30.12.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ –  

ГЕВГЕЛИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна 

здравствена установа Психијатриска болница – Демир 

Хисар му престанува користењето на движната ствар: 

 

 Вид на опрема Производител  Количина 

1 Биохемиски анализа-

тор со капацитет од 

100-200  

анализи/час  

Миура 1 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 

установа Здравствен дом - Гевгелија. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Здравствен 

дом - Гевгелија, со кој се уредуваат  правата и об-

врските за движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 41-9673/3 Заменик на претседателот  

30 декември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

713. 

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

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

30.12.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ –  

ДЕЛЧЕВО 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна 

здравствена установа Специјална болница за гинеколо-

гија и акушерство ЧАИР - Скопје му престанува корис-

тењето на движната ствар: 
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 Вид на опрема Производител  Количина 

1 Биохемиски анализа-

тор со капацитет од 

350-450 анализи/час 

Миура 1 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 

установа Здравствен дом - Делчево. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Здравствен 

дом - Делчево, со кој се уредуваат  правата и обврските 

за движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 41-9673/4 Заменик на претседателот  

30 декември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 

714. 

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

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

30.12.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 

КЛИНИКА ЗА  ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДИЈА, 

АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА, ИНТЕНЗИВНА  

НЕГА И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Клиничка 

болница - Штип му престанува користењето на движ-

ната ствар: 

 

  Вид на  

опрема 

Модел Производител  Количина 

1. РТГ апарат за 

трауматоло-

гија 

Ц-арм Схимадзу 1 

Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 

установа Универзитетска клиника за  трауматологија, 

ортопедија, анестезија, реанимација, интензивна нега и 

ургентен центар. 
 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-

ска клиника за  трауматологија, ортопедија, анестезија, 

реанимација, интензивна нега и ургентен центар, со кој 

се уредуваат  правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

Бр. 41-9673/5 Заменик на претседателот  

30 декември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 

715. 

Врз основа на член 4-а став (6) од Законот за граде-

ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

130/2009, 124/2010, 18/2011,  36/2011, 54/2011 , 

13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013 и 

163/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 28.01.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК ЗА 

ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА МИСЛЕЊЕ-

ТО ЗА ПРОЕКТИРАНИОТ И ИЗВЕДЕНИОТ СТЕ-

ПЕН НА МЕХАНИЧКА ОТПОРНОСТ, СТАБИЛ-

НОСТ И СЕИЗМИЧКА ЗАШТИТА НА ГРАДБИТЕ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот 

за висината на надоместокот за мислењето за проекти-

раниот и изведениот степен на механичка отпорност, 

стабилност и сеизмичка заштита на градбите донесен 

од Институтот за земјотресно инженерство и инженер-

ска сеизмологија УКИМ - ИЗИИС, Скопје, со архивски 

број 03-109/2 од 27.01.2014 година донесен од Колеги-

мот на Институтот за земјотресно инженерство и инже-

нерска сеизмологија УКИМ - ИЗИИС, Скопје, на сед-

ницата, одржана на ден 27.01.2014 година. 

 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македо-

нија“. 
 

Бр. 41-10596/1-13 Заменик на претседателот  

28 јануари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 35 

 
 

716. 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 30.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ 

 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-

ните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Маке-
донски искушенија, и тоа: 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот 

Св.Кирил и Методиј во Скопје. 
 
 

Член 3 
 Министерот за култура склучува договор со Ректорот на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно ко-
ристење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 

       Бр. 42-1110/3                                                                           Заменик на претседателот 
30 јануари 2014 година                                                                           на Владата на Република 
           Скопје                                                                            Македонија, 

                                                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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717. 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), Вла-
дата на Република Македонија на седницата, одржана на 30.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИ-
ТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ И НАУКИ СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ ВО ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-

ните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Македон-
ски искушенија, и тоа: 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот за 

информатички технологии и науки Свети Апостол Павле во Охрид. 
 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Ректорот на Универзитетот за информатички технологии и науки 

Свети Апостол Павле во Охрид со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 

       Бр. 42-1110/4                                                                           Заменик на претседателот 
30 јануари 2014 година                                                                           на Владата на Република 
           Скопје                                                                            Македонија, 

                                                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 37 

 
 

718. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.1.2014 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СОЈУЗОТ 
НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПРЕВЕДУВАЧИ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Маке-
донски искушенија, и тоа: 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Сојузот на лите-

ратурните преведувачи на Македонија. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со претседателот на Сојузот на литературните преведувачи на 

Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат 
на трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
         Бр. 42-1110/7                                                                      Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                                                                       на Владата на Република 

            Скопје                                                                     Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Маке-
донски искушенија, и тоа: 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата на 

Собранието на Република Македонија. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Генералниот секретар на Собранието на Република Македони-

ја со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно 
користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 

      Бр. 42-1110/8                                                Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                                                на Владата на Република 

           Скопје                                                 Македонија, 
                                                   м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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720. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.1.2014 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 
Македонски искушенија, и тоа: 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот 

за европски прашања на Владата на Република Македонија. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со заменикот на претседателот на Владата на Република Македо-

нија задолжен за европски прашања со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 

         Бр. 42-1110/9                                              Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                                              на Владата на Република 

            Скопје                                                 Македонија, 
                                              м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Маке-
донски искушенија, и тоа: 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот 

за законодавство на Владата на Република Македонија. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со секретарот на Секретаријатот за законодавство со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 

      Бр. 42-1110/10                                                                        Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                                                                         на Владата на Република 

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

 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 41 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Крато-

во, а за потребите на Јавната Општинска Установа Дом на култура Лазар Софијанов - Кратово. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на Општина Кратово со кој се уредуваат пра-

вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
Бр. 42-1110/56                             Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                          на Владата на Република        
     Скопје                             Македонија, 
                                               м-р  Владимир Пешевски, с.р. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 
КРАТОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Маке-
донски искушенија и тоа: 

 
 

722. 
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 
КРУШЕВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 
Македонски искушенија и тоа: 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина 

Крушево, а за потребите на Општинската Установа Дом на култура Наум Наумовски Борче – Крушево. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Крушево со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
Член 4 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
Бр. 42-1110/57                            Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                          на Владата на Република        
     Скопје                             Македонија, 
                                                  м-р Владимир Пешевски, с.р. 
. 
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 
ДЕМИР ХИСАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 
Македонски искушенија и тоа: 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина 

Демир Хисар, а за потребите на Општинската Установа Дом на култура Илинден – Демир Хисар. 
Член 3 

 Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на Општина Демир Хисар со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно 
користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
Бр. 42-1110/58                           Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                        на Владата на Република        
     Скопје                                Македонија, 
                                             м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 
БЕРОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Маке-
донски искушенија и тоа: 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Берово, 

а за потребите на Општинската Установа Дом на култура Димитар Беровски – Берово. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на Општина Берово со кој се уредуваат пра-

вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
Бр. 42-1110/59                             Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                          на Владата на Република        
     Скопје                             Македонија, 
                                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

725. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 45 

 
 

Врз основа на член 54 –а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ - СТРУГА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 
Македонски искушенија и тоа: 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната 

установа Центар за култура Браќа Миладиновци - Струга. 
 

Член 3 
 Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура Браќа 

Миладиновци - Струга со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои 
се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
Бр. 42-1110/60                               Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                            на Владата на Република        
     Скопје                               Македонија, 
                                              м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 
. 
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Врз основа на член 54 –а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.01.2014 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА – КРИВА ПАЛАНКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 
Македонски искушенија и тоа: 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната 

установа Центар за култура - Крива Паланка. 
 

Член 3 
 Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура - 

Крива Паланка со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се 
даваат на трајно користење. 

Член 4 
        Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 42-1110/61                             Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                            на Владата на Република        
     Скопје                                Македонија, 
                                             м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 
 

727. 
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Врз основа на член 54 –а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.01.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА КОЧО РАЦИН - КИЧЕВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Маке-
донски искушенија и тоа: 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната 

установа Центар за култура Кочо Рацин - Кичево. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура Кочо 

Рацин - Кичево со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се да-
ваат на трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
Бр. 42-1110/62                             Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                          на Владата на Република        
     Скопје                             Македонија, 
                                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 
 

728. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Стр. 48 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 

729. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 30.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
 МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 49 

 
 



 Стр. 50 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 51 

 
 



 Стр. 52 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 53 

 
 

 

 

 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за труд и социјална политика. 
 

Член 3 
 Министерот за култура склучува договор со министерот за труд и социјална политика со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.”. 
 

       Бр. 42-1094/4                                                                           Заменик на претседателот 
30 јануари 2014 година                                                                           на Владата на Република 
           Скопје                                                                            Македонија, 

                                                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 



 Стр. 54 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 

730. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 30.1.2014 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 55 

 
 



 Стр. 56 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 57 

 
 



 Стр. 58 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 59 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за здравство. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за здравство со кој се уредуваат правата и об-

врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
Бр. 42-1094/7                                   Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                           на Владата на Република        
     Скопје                             Македонија, 
                                                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 
 



 Стр. 60 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 

731. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 30.1.2014 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
 МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 61 

 
 



 Стр. 62 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 63 

 
 



 Стр. 64 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 65 

 
 

 

 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно ко-
ристење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
Бр. 42-1094/8                           Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                          на Владата на Република        
     Скопје                             Македонија, 
                                           м-р  Владимир Пешевски, с.р. 
 
 
 



 Стр. 66 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 

732. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 30.1.2014 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
 МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 67 

 
 



 Стр. 68 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 69 

 
 



 Стр. 70 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 71 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за економија. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за економија со кој се уредуваат правата и об-

врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
Бр. 42-1094/9                                 Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                           на Владата на Република        
     Скопје                                 Македонија, 
                                               м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 
 

 
 



 Стр. 72 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 

733. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 30.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 73 

 
 



 Стр. 74 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 75 

 
 



 Стр. 76 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 77 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за 

транспорт и врски. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за транспорт и врски со кој се уредуваат правата и 

обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
Бр. 42-1094/10                             Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                          на Владата на Република        
     Скопје                             Македонија, 
                                                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

 



 Стр. 78 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 30.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

 

 

734. 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 79 

 
 



 Стр. 80 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 81 

 
 



 Стр. 82 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 83 

 
 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за 

правда. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за правда со кој се уредуваат правата и обврските за 

движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
 
Бр. 42-1094/11                             Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                          на Владата на Република        
     Скопје                             Македонија, 
                                                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

 
 



 Стр. 84 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 

735.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 30.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

 

 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 85 

 
 



 Стр. 86 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 87 

 
 



 Стр. 88 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 89 

 
 

 

 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за внатрешни работи. 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со министерот за внатрешни работи со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 
   
Бр. 42-1094/12                                Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                           на Владата на Република        
     Скопје                               Македонија, 
                                                  м-р  Владимир Пешевски, с.р. 

 
 

__________ 

 



 Стр. 90 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 

736. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), Вла-
дата на Република Македонија на седницата, одржана на 30.1.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 91 

 
 



 Стр. 92 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 93 

 
 



 Стр. 94 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 95 

 
 



 Стр. 96 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 

 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за одбрана. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со министерот за одбрана со кој се уредуваат правата и обврските 

за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 
    
Бр. 42-1094/13                             Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                          на Владата на Република        
     Скопје                             Македонија, 
                                               м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

 
 

 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 97 

 
 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.01.2014 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК КРСТЕ МИСИРКОВ ВО СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

737. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Стр. 98 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 99 

 
 



 Стр. 100 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 101 

 
 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Институтот за 
македонски јазик Крсте Мисирков во Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со директорот на Институтот за македонски јазик Крсте 
Мисирков во Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука 
кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1094/60                                      Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                                 на Владата на Република        
     Скопје                                         Македонија, 
                                                м-р  Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.01.2014 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
ДРУШТВОТО НА ПИСАТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

738. 
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 Стр. 104 - Бр. 21                                                                             30 јануари 2014 
 



30 јануари 2014  Бр. 21 - Стр. 105 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Друштвото на 

писатели на Македонија. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со претседателот на Друштвото на писатели на Македонија со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно 
користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
Бр. 42-1094/61                             Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                          на Владата на Република        
     Скопје                             Македонија, 
                                              Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.01.2014 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СОЈУЗОТ НА 
ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПРЕВЕДУВАЧИ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

739. 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Сојузот на 

литературните преведувачи на Македонија. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со претседателот на Сојузот на литературните преведувачи на 

Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат 

на трајно користење. 

 

Член 4 

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

Македонија”. 

 
Бр. 42-1094/62                             Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                          на Владата на Република        
     Скопје                             Македонија, 
                                              Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 188/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на ден 30.01.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност и тоа 

740. 

: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот за 

законодавство на Владата на Република Македонија. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со секретарот на Секретаријатот за законодавство со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија” 
 
Бр. 42-1094/63                             Заменик на претседателот 

30 јануари 2014 година                          на Владата на Република        
      Скопје                             Македонија, 
                                             м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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741. 

Вз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2014), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 29 ја-

нуари 2014 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА 

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА  

КАРДИОХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 

 

1. За членови на Управниот одбор -претставници на 

основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за државна 

кардиохирургија - Скопје се именуваат: 

- Јован Грповски, 

- Александра Ристовска Евтимова, 

- Ангелчо Трајановски. 

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-1033/1 Претседател на Владата 

29 јануари 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

742. 

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за игрите 

на среќа и за забавните игри ("Службен весник на РМ” 

бр.24/11, 51/11, 148/11,  74/12 и 171/12), министерот за 

труд и социјална политика донесе: 
 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-

ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛ-

НИТЕ ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ 

ЗДРУЖЕНИЈА И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА 

ЗДРУЖЕНИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО 

НАСИЛСТВО И НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ 

НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2014 ГОДИНА 
 
Во Годишната програма за финансирање на програ-

мските активности на националните инвалидски орга-

низации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на 

здруженија за борба против семејното насилство и на 

Црвениот крст на Република Македонија од приходите 

од игри на среќа и од забавни игри во 2014 година ( „ 

Службен весник на Република Македонија “ бр.10/14), 

во главата II. „Програмски активности на национални-

те инвалидски организации, нивните здруженија и нив-

ната асоцијација кои што ќе се финансираат“ во ставот 

1 износот „ 50.000.000“ се заменува со износот „ 

50.000.000“. 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„ Со средствата обезбедени во Буџетот на Републи-

ка Македонија за 2014 година ќе се финансираат и пре-

несени обврски за програмски активности од 2013 го-

дина во износ од 4.166.666 денари.“. 

Во точка 1. „ Националниот сојуз на лица со теле-

сен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македо-

нија, како асоцијација на 17 општински и меѓуопштин-

ски  здруженија, своите програмски активности во те-

кот на 2014 година ќе ги насочи кон реализација на 

следните активности: “ во делот „ спорт и рекреација“ 

по алинеја 6  се додава нова алинеја 7 која гласи: 

„ - Изградба на инклузивно игралиште за лица со 

попреченост.“ 

Во точка 2 „ Националнен сојуз на глуви и наглуви 

на Република Македонија,  како асоцијација на 17 оп-

штински и меѓуопштински здруженија, своите програ-

мски активности во текот на 2014 година ќе ги насочи 

кон реализација на следните активности: “  во делот „ 

образование “, по алинејата 4 се додава нова алинеја 5 

која гласи: 

„ – Обуки за толкувачи на знаковен јазик.“. 

Во точка  3. „ Национален сојуз на слепите на Ре-

публика Македонија (НССРМ), како асоцијација на 17 

општински и меѓуопштински здруженија, своите прог-

рамски активности во текот на 2014 година ќе ги насо-

чи кон реализација на следните активности:“ во ставот 

1 по алинета 6 се додава нова алинеја 7 која гласи: 

„ - Набавка на тифлотехнички помагала.“. 

Во главата „ III. Програмски активности на Нацио-

нално координативно тело за еднакви права на лицата 

со инвалидност кои што ќе се финансираат“  по ставот 

1 се доадава нов став 2 кој гласи: 

„Со средствата обезбедени во Буџетот на Републи-

ка Македонија за 2014 година ќе се финансираат и пре-

несени обврски за програмски активности од 2013 го-

дина во износ од 83.334 денари.“ 

Во главата „  IV. Програмски активности на здру-

женија за борба против семејното насилство кои што 

ќе се финансираат со средства во висина од 1.000.000 
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денари, согласно Правилникот за начинот и постапката 

за доделување на средства на Здруженија за вршење на 

одредени работи од областа на социјална заштита“    по 

точката в) „Финансиска рамка“ се додава  нов став 3 

кој гласи: 

„Со средствата обезбедени во Буџетот на Републи-

ка Македонија за 2014 година ќе се финансираат и пре-

несени обврски за програмски активности од 2013 го-

дина во износ од 500.000 денари. “ 

Во глава „V.Програмски активности на Црвениот 

крст на Република Македонија кои што ќе се финанси-

раат со средства во износ од 6.000.000 денари, во рам-

ките на  програмата за 2014 година ќе ги реализира 

следните активности: “ по став 2 се додава нов став 3 

кој гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Со средствата обезбедени во Буџетот на Републи-

ка Македонија за 2014 година ќе се финансираат и пре-

несени обврски за програмски активности од 2013 го-

дина во износ од 500.000 денари.“ 

Во глава VI. Средства за финансирање на Програ-

мата износот „60.000.000.“  се заменува со износот „ 

65.250.000“. 

Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 03-427/2  

30 јануари 2014 година Министер, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk                                          contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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