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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4236.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,48/10,
24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14,
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18),
Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката – Скопје, на седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОД ОД
1.1.2016 ГОДИНА ДО 31.12.2016 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка и
финансиските извештаи за период од 1.1.2016 година
до 31.12.2016 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, ревидирани од овластен ревизор, усвоени со Одлука бр.022151/4-2 од 27.2.2017 година на Одборот на директори
на Акционерското друштво.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6176/1-17
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4237.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,48/10,
24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14,
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18),
Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката – Скопје, на седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД
ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ ЗА 2016
ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за
работата на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор
од значење за Републиката – Скопје за 2016 година,
усвоен со Одлука бр.02-6648/4-2 од 30.6.2017 година
на Одборот на директори на Акционерското друштво.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6176/2-17
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4238.
Врз основа на член 42 став 4 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА
УДЕЛ ОД СОДРУЖНИКОТ ДТПИУ „ТОЉА“ ДООЕЛ С. РАДУША, СКОПЈЕ НА ДПГТУТУ „УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ, URBAN
PLAN CONSTRUCTION UPC“ ДООЕЛ ТЕТОВО
ВО КОНЦЕСИОНЕРОТ ДПЕЕ „БАРТ ЕНЕРЏИ“
ДОО СКОПЈЕ
Член 1
Се дава согласност за пренос на удел во Концесионерот ДПЕЕ „БАРТ ЕНЕРЏИ“ ДОО Скопје, како носител на правото на концесија за користење на вода за
производство на електрична енергија со изградба на
мали хидроелектрични централи, по основ на Договор
за концесија за користење на вода за производство на
електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Градиште, МХЕЦ Дворце бр. 11-691/1
од 25.1.2018 година, за пренос на 10% од уделот на
содружникот ДТПИУ „ТОЉА“ ДООЕЛ с. Радуша
Скопје на ДПГТУТУ „УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН УПЦ, URBAN PLAN CONSTRUCTION UPC“ ДООЕЛ Тетово.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија’’.
Бр. 44-9695/1
Претседател на Владата
11 декември 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4239.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЈЕГУНОВЦЕ

4240.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ШУТО ОРИЗАРИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање
му престанува користењето на следните движни
ствари:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање
му престанува користењето на следните движни
ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на општина Јагуновце, а за потребите на ЈОУДГ Детска градинка – „Јаболчиња“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на општина Јегуновце со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/1
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на општина Шуто
Оризари, а за потребите на ЈОУДГ -Детска градинка
„8 Април“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно
планирање склучува договор со градоначалникот на
општина Шуто Оризари со кој се уредуваат правата
и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/2
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 6 - Бр. 230

17 декември 2018

4241.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе

4242.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ШТИП

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ШТИП

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање
му престанува користењето на следните движни
ствари:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање
му престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на општина Штип,
а за потребите на ЈОУДГ - Детска градинка „Вера Циривири Трена“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на општина Штип,
а за потребите на ЈОУДГ - Детска градинка „Астибо“.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на општина Штип, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на општина Штип, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-9785/3
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Бр. 44-9785/4
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

17 декември 2018

Бр. 230 - Стр. 7

4243.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе

4244.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЧЕШИНОВО ОБЛЕШЕВО

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЧАИР

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерствотоза животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерствотоза животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Чешиново Облешево, а за потребите на ЈОУДГ-Детскаградинка – „Ѕвездички“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Чаир,
а за потребите на ЈОУДГ- Детска градинка „Фидани“.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на ОпштинаЧешиново Облешево со кој се уредуваат правата
и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Чаир, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-9785/5
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Бр. 44-9785/6
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 8 - Бр. 230

17 декември 2018

4245.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе

4246.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република,
Македонија на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЧАИР

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПЕТРОВЕЦ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерствотоза животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерствотоза животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Чаир,
а за потребите на ЈОУДГ – Детска градинка „Снежана“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Чаир со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/7
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Петровец, а за потребите на ЈОУДГ-Детска градинка –
„Авионче“, Петровец.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно
планирање склучува договор со градоначалникот на
Општина Петровец со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/8
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

17 декември 2018

Бр. 230 - Стр. 9

4247.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе

4248.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЦЕНТАР

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЦЕНТАР

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерствотоза животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерствотоза животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Центар, а за потребите на ЈОУДГ- Детскаградинка „Раде
Јовчевски - Корчагин“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Центар, а за потребите на ЈОУДГ- Детскаградинка „Кочо
Рацин“.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Центар, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Центар, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Член 4
Оваа одука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9785/9
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Бр. 44-9785/10
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 10 - Бр. 230

17 декември 2018

4249.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе

4250.
Врз основа на член (44) став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЦЕНТАР

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ТЕТОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерствотоза животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Центар а за потребите на ЈОУДГ - Детска градинка „13
Ноември“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Центар, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/11
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Тетово, а за потребите на ЈОУДГ – Детска градинка
„Младост“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/12
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

17 декември 2018

Бр. 230 - Стр. 11

4251.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе

4252.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУМИЦА

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУГА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерствотоза животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерствотоза животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Струмица, а за потребите на ЈОУДГ-Детска градинка –
„Детска радост“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-9785/13
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина
Струга, а за потребите на ЈОУДГ – Детска градинка
„Сонце“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Струга, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/14
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 12 - Бр. 230

17 декември 2018

4253.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе

4254.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
САРАЈ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Свети
Николе, а за потребите на ЈОУДГ -Детска градинка
„Рахилка Гонева“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Сарај,
а за потребите на ЈОУДГ-Детска градинка – „Филизи“.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Сарај со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-9785/15
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Бр. 44-9785/16
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

17 декември 2018

Бр. 230 - Стр. 13

4255.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе

4256.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РОСОМАН

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РЕСЕН

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Росоман, а за потребите на ЈОУДГ-Детска градинка –
Праскичка.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Ресен,
а за потребите ЈОУДГ-Детска градинка – „11 Септември“.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Росоман со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Ресен со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-9785/17
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Бр. 44-9785/18
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 14 - Бр. 230

17 декември 2018

4257.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 11.12,2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РАДОВИШ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

4258.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПРОБИШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Пробиштип, а за потребите на ЈОУДГ – Детска градинка
„Гоце Делчев“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Радовиш, а за потребите на ЈОУДГ - Детска градинка –
„Ацо Караманов“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Радовиш со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/19
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Пробиштип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/20
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4259.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе

17 декември 2018

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Бр. 230 - Стр. 15

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПЕХЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Пехчево, а за потребите на ЈОУДГ - Детска градинка – „7
Септември“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Прилеп, а за потребите на ЈОУДГ – Детска градинка „Наша
иднина“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/21
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4260.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Пехчево со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/22
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4261.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Стр. 16 - Бр. 230

17 декември 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Ново
Село, а за потребите ЈОУДГ-Детска градинка „Сонце“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина
Охрид, а за потребите на ЈОУДГ – Детска градинка „
Јасна Ристеска“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/23
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4262.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
НОВО СЕЛО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Ново Село со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/24
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4263.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
НЕГОТИНО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

17 декември 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Неготино, а за потребите на ЈОУДГ - Детска градинка „Мајски цвет“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Неготино со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/25
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4264.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
МАКЕДОНСКИ БРОД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Македонски Брод, а за потребите на ЈОУДГ - Детска градинка – „7 Септември“.

Бр. 230 - Стр. 17

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Македонски Брод со кој се уредуваат правата и
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/26
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4265.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Македонска Каменица, а за потребите на ЈОУДГ - Детска
градинка – „Бамби“.

Стр. 18 - Бр. 230

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Македонска Каменица со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/27
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4266.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЛИПКОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

17 декември 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на
трајно користење без надоместок на Општина Липково, а
за потребите на ЈОУДГ - Детска градинка – „Резија“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Липково со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/28
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4267.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

17 декември 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Куманово, а за потребите на ЈОУДГ – Детска градинка „Ангел Шајче“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/29
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4268.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КРУШЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Бр. 230 - Стр. 19

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Крушево, а за потребите на ЈОУДГ - Детска градинка –
„Гонча Туфа“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Крушево со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/30
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4269.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Стр. 20 - Бр. 230

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Крива
паланка, а за потребите на ЈОУДГ - Детска градинка –
„Детелинка“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Крива Паланка, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/31
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4270.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КРАТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

17 декември 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Кратово, а за потребите на ЈОУДГ - Детска градинка –
„Царка Андреевска“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Кратово со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/32
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4271.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

17 декември 2018

Бр. 230 - Стр. 21

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Кочани, а за потребите на ЈОУГД – Детска градинка
„Павлина Велјанова“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Кичево, а за потребите на ЈОУДГ - Детска градинка –
„Олга Мицеска“.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Кочани, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-9785/33
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4272.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе

Бр. 44-9785/34
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4273.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КИЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање
му престанува користењето на следните движни:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КИСЕЛА ВОДА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање
му престанува користењето на следните движни
ствари:

Стр. 22 - Бр. 230

17 декември 2018

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Кисела Вода, а за потребите на ЈОУДГ - Детска градинка
„8-ми Март“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Кисела Вода, а за потребите на ЈОУДГ - Детска градинка
„Весели Цветови“.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Кисела Вода, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Кисела Вода, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-9785/35
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4274.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе

Бр. 44-9785/36
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4275.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КИСЕЛА ВОДА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КАРПОШ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Карпош, а за потребите на ЈОУГД – Детска градинка „Мајски цвет“.
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Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Карпош, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/37
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4276.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КАРПОШ

Бр. 230 - Стр. 23

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/38
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4277.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КАРПОШ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Карпош, а за потребите на ЈОУГД – Детска градинка „Распеана младост“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Карпош,
а за потребите на ЈОУГД – Детска градинка „Пролет“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Карпош, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Карпош, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/39
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 24 - Бр. 230

4278.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КАРБИНЦИ

17 декември 2018

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Кавадарци, а за потребите на ЈОУГД – Детска градинка „Рада Поцева“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Карбинци, а за потребите на ЈОУГД - Детска градинка
„Кокичиња“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Карбинци со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/40
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4279.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Кавадарци со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/41
Претседател на Владата
11 декември 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4280.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ИЛИНДЕН
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Илинден, а за потребите на ЈОУДГ - Детска градинка „Гоце
Делчев“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Илинден со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/42
Претседател на Владата
11 декември 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4281.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ДОЈРАН
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Бр. 230 - Стр. 25

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Дојран,
а за потребите на ЈОУГД - Детска градинка „Кокиче“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Дојран со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/43
Претседател на Владата
11 декември 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4282.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
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 животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Стр. 26 - Бр. 230

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок Општина Демир
Хисар, а за потребите на ЈОУГД - Детска градинка „2
Септември“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Демир Хисар со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/44
Претседател на Владата
11 декември 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4283.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе
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Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Делчево со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/45
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4284.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ДЕБАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање
му престанува користењето на следните движни:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ДЕЛЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на
трајно користење без надоместок на Општина Дебар, а за
потребите на ЈОУГД– Детска градинки „Брешиа“.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Делчево, а за потребите на ЈОУГД – Детска градинка „Весели цветови“.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Дебар со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
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Бр. 230 - Стр. 27

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/46
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4285.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГОСТИВАР

4286.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок Општина Гостивар, а за потребите на ЈОУГД – Детска градинка „Детска Радост“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Ѓорче
Петров, а за потребите на ЈОУГД – Детска градинка
„Росица“.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Гостивар со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Ѓорче Петров со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

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

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

Бр. 44-9785/47
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Бр. 44-9785/48
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 28 - Бр. 230
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4287.
Врз основа на членот 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Гевгелија, а за потребите на ЈОУГД – Детска градинка „Детска Радост“.

4288.
Врз основа на членот 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГАЗИ БАБА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање
му престанува користењето на следниве движни:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Гази
Баба, а за потребите на ЈОУГД Детска градинка „Детска радост“.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Гази Баба, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

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

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

Бр. 44-9785/49
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Бр. 44-9785/50
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

17 декември 2018

Бр. 230 - Стр. 29

4289.
Врз основа на членот 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГАЗИ БАБА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следниве движни ствари:

4290.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВИНИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Виница, а за потребите на ЈОУГД – Детска градинка „Гоце Делчев“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Гази
Баба, а за потребите на ЈОУГД Детска градинка „25-ти
Мај“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Гази Баба, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/51
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Виница, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/52
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4291.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе

Стр. 30 - Бр. 230

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВЕВЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање
му престанува користењето на следните движни:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Василево, а за потребите на ЈОУДГ - Детска градинка „Прва
радост“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно
планирање склучува договор со градоначалникот на
Општина Василево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Вевчани, а за потребите на ЈОУДГ - Детска градинка –
„Планински цвет“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Вевчани, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/53
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4292.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе

Бр. 44-9785/54
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4293.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВАЛАНДОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање
му престанува користењето на следните движни
ствари:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВАСИЛЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање
му престанува користењето на следните движни:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок Општина Валандово, а за потребите на ЈОУДГ Детска градинка „Калинка”.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Валандово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/55
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4294.
Врз основа на членот 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе

Бр. 230 - Стр. 31

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И
АКУШЕРСТВО „МАЈКА ТЕРЕЗА“, ЧАИР - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БУТЕЛ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на ЈЗУ Специјална
болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“,
Чаир - Скопје.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно
планирање склучува договор со директорот на ЈЗУ
Специјална болница за гинекологија и акушерство
„Мајка Тереза“, Чаир - Скопје, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Бутел, а за потребите на ЈОУДГ Детска градинка „11-ти
Октомври“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Бутел, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/56
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4295.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/57
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4296.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТБЦ
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање
му престанува користењето на следните движни
ствари:

Стр. 32 - Бр. 230
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на ЈЗУ Специјална
болница за белодробни заболувања и туберколоза „Лешок“ - Лешок.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со директорот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберколоза
„Лешок“ - Лешок, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на ЈЗУ Институт
за белодробни заболувања и ТБЦ - Скопје.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со директорот ЈЗУ Институт
за белодробни заболувања и ТБЦ - Скопје, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија’’.
Бр. 44-9785/58
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4297.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/59
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4298.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ПО БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ
ДЕЦАТА „КОЗЛЕ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКОЛОЗА „ЛЕШОК“ - ЛЕШОК
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на ЈЗУ Институт
по белодробни заболувања кај децата „Козле“ Скопје.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со директорот на ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата „Козле“ Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
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Бр. 230 - Стр. 33

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БОГДАНЦИ

Бр. 44-9785/60
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4299.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА „ЈАСЕНОВО“ - ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Богданци, а за потребите на ЈОУГД Детска градинка „Коста Поп – Ристов Делчев“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно
планирање склучува договор со градоначалникот на
Општина Богданци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на ЈЗУ Специјална
болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ - Велес.

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

Член 3
Министерот за животна средина и просторно
планирање склучува договор со директорот на ЈЗУ
Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ - Велес, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.

Бр. 44-9785/62
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4301.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/61
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4300.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење
и располагање со стварите во државна сопственост и со
стварите во општинска сопственост („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и
21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БЕРОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање
му престанува користењето на следните движни
ствари:

Стр. 34 - Бр. 230
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на
трајно користење без надоместок на општина Аеродром, а
за потребите на ЈОУДГ Детска градинка „Срничка“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на општина Аеродром, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Општина Берово,
а за потребите на ЈОУДГ Детска градинка „23 Август“.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалникот на Општина Берово, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/63
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4302.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
АЕРОДРОМ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9785/64
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4303.
Согласно член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08,
82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18),
а во врска со член 209 став 2 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.
82/18), Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 11.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НАМЕНСКИ СРЕДСТВА НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
ВО ТЕТОВО ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово му се доделуваат вкупно 9.500.000 денари
од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 464.
Член 2
Средствата утврдени во член 1 од оваа одлука се
обезбедени од буџетот на Министерството за образование и наука, сметка 637-буџетски расходи, Програма 4Високо образование, Потпрограма 47, ставка 464.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10596/1
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4304.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16
и 140/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
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Бр. 230 - Стр. 35

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ДИГИТАЛЕН ФОРУМ ЗА ИНФОРМАТИЧКО
КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ
Член 1
Во Oдлуката за формирање на Дигитален форум за
информатичко комуникациски технологии („Службен
весник на Република Македонија“ бр.107/18), во член 2
став 1 во воведната реченица бројот „13“ се заменува
со бројот „14“.
Во точка б) во алинејата 5 зборот „два“ се заменува
со зборот „три“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10670/1
Претседател на Владата
11 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
4305.
Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот за
здравствена заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16
и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО –
КОНСУЛТАТИВНИ И БОЛНИЧКИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦАТА НА ВОЗРАСТ ДО 18 ГОДИНИ, ЧИИ СЕМЕЈСТВА СЕ КОРИСНИЦИ НА
ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА
1. Во Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за
специјалистичко – консултативни и болнички здравствени услуги за децата на возраст до 18 години, чии
семејства се корисници на правото на социјална парична помош во Република Македонија за 2018 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/18
и 106/18) во точката 3.„финансирање на програмата“ во
ставот 1, износот „48.000.000,00“ се заменува со износот „68.000.000,00“, износот „18.000.000,00“ се заменува со износот „28.000.000,00“, а
износот
„30.000.000,00“ се заменува со износот „40.000.000,00“
денари.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-10457/1
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4306.
Врз основа на член 16 став (1) алинеја 8 и став (3)
од Законот за здравствената заштита („Службен весник
на Република Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13,
164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15,
154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИ
КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА И АКТИВНОСТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ СО ХЕМОФИЛИЈА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА
1. Во Програмата за обезбедување на трошоците за
болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за
2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/18), во делот 2. „ПРЕВЕНЦИЈА НА КОМПЛИКАЦИИИ КАЈ ЛИЦАТА СО ХЕМОФИЛИЈА“,
Табелата број 1 се заменува со нова табела, која гласи:
„
Активност

Извршител

Промотивно едукативни
активности на центарот
за хемофилија

ЈЗУ Институт
за трансфузиона
медицина –
Центар за
хемофилија

Потребни
средства
10.000,00

“
Во делот 3. „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА”, во ставот 1 износот „12.000.000,00” се заменува со износот „1.600.000,00“,износот „5.000.000,00“ се
заменува со износот „1.900.000,00”, а Табелата број 2
се заменува со нова табела, која гласи:
„

“
2.Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-10473/1
11 декември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 36 - Бр. 230

17 декември 2018

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
4307.
Врз основа на член 136 став (7) и (8), член 138 став (6), член 139 став (2) и член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07,103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12,
42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ,
ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПИЛОТИ НА КРИЛА ЗА СЛОБОДНО ЛЕТАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на крила за слободно летање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/17), во член 29 во ставот (1) зборовите:
„и/или напредна“ и зборовите: „и/или соодветно овластување“ се бришат.
Во точката 5 по зборовите: „здравствена способност“ се додава зборот: „најмалку“.
Член 2
Во член 31 во точката 7 зборовите: “класа 2“ се заменуваат со зборовите: “најмалку класа 4“.
Член 3
Во член 48 во ставот (1) зборовите: “за пилот на параглајдер и змеј, пет години за тандем пилот и инструктор за параглајдер и змеј” се бришат.
Во ставот (2) точка 3, ставот (3) точка 3 и ставот (4) точка 3, по зборовите: „здравствена способност“ се
додава зборот: „најмалку“.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-1771/5
11 декември 2018 година
Скопје

www.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 – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство,
Горан Јандреоски, с.р.

contact@slvesnik.com.mk

