Број 118

28 јуни 2016, вторник

www.slvesnik.com.mk

година LXXII
contact@slvesnik.com.mk

СОДРЖИНА
Стр.
2862.

2863.

2864.

Оглас за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија
што го избира Собранието на Република Македонија ...........................
Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на
непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје .......
Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на
непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје .......

Стр.
2865.

Одлука за давање согласност за
склучување на Договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосре-

4

дна спогодба со Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“- Скопје ..........
2866.

5

Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Националната установа, Историски музеј
- Крушево .............................................

2867.
4

6

Одлука за давање согласност за
давање под долготраен закуп на
градежно земјиште сопственост
на Република Македонија по пат
на непосредна спогодба на ЕВН
Електростопанство

на

Македо-

нија, Акционерско друштво за
дистрибуција на електрична енер5

гија, Скопје ......................................

6

Стр. 2 - Бр. 118

28 јуни 2016

Стр.
2868.

2869.

2870.

2871.

2872.

2873.

2874.

Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на
непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје ......
Одлука за давање согласност на
Одлуката за продажба на библиотечен материјал – публикации од проектот „Печатење на публикации со
прилог ЦД за документарни филмови – Македонски искушенија“.......
Одлука за одобрување на работењето и водењето на работењето со
Друштвото на членовите на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2015 година ..............
Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен
простор, во државна сопственост Скопје за 2015 година .........................
Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен
простор, во државна сопственост Скопје за 2015 година .........................
Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското Друштво за стопанисување со деловен
простор, во државна сопственост Скопје за 2015 година .........................
Одлука за одобрување на консолидирана ревидирана Годишна сметка
и консолидирани ревидирани финансиски извештаи на Акционерското друштво за стопанисување со
деловен простор во државна сопственост – Скопје со Акционерското друштво Градски трговски центар - Скопје за периодот од 1.1.2015
година до 31.12.2015 година ..............

Стр.
2875.

2876.

6

2877.

2878.
7

2879.

7
2880.

7

2881.

2882.
8
2883.

2884.
8
2885.

2886.

2887.
8

Одлука за давање на согласност на
Планот за намена на радиофреквенциските опсези во Република
Македонија ...........................................
Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина Прилеп ......................................
Одлука за давање согласност на
Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за образование и наука ........................................
Одлука за давање согласност на
Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна
постапка на Министерство за внатрешни работи .......................................
Одлука за давање согласност на
Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна
постапка на Министерство за
здравство .............................................
Одлука за запишување на правото
на сопственост на недвижни ствари
во корист на Република Македонија
во Катастарот на недвижности ...........
Одлука за запишување на правото
на сопственост на недвижни ствари
во корист на Република Македонија
во Катaстарот на недвижности ...........
Одлука за запишување на правото
на сопственост на недвижни ствари
во корист на Република Македонија
во Катастарот на недвижностите........
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Општина Куманово ............
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Општина Крива Паланка ...
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Општина Делчево ..............
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Општина Струга .................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Општина Врапчиште ..........

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

12

12

12

28 јуни 2016

Бр. 118 - Стр. 3

Стр.
2888.

Одлука за престанок и за давање

Стр.
2903.

на трајно користење на движни
ствари на Општина Центар Жупа ......
2889.

13

Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Општина Кратово...............

2890.

2904.

на трајно користење на движни
2891.

13
2905.

Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни
ствари на Општина Кичево ................

2892.

14

Одлука за престанок и за давање
2906.

на трајно користење на движни
ствари на Општина Кавадарци...........
2893.

на трајно користење на движни
2894.

15
2907.

Одлука за престанок и за давање

2895.

15

Апостол Павле“ во Охрид ...................
2909.

ствари на Универзитетот во Тетово ...

Одлука за престанок и за давање
ствари на Општина Василево .............

2910.

шување на недвижности сопственост на Република Македонија...........

на трајно користење на движни
2900.

2901.

2902.

17

21

Одлука за утврдување на работите
од премерот во функција за запи-

17

Одлука за престанок и за давање
ствари на Општина Брвеница.............

20

Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни

16

на трајно користење на движни
2899.

матички науки и технологии „Св.

16

на трајно користење на движни
2898.

20

Одлука за престанок и за давање
ствари на Универзитетот за инфор-

Одлука за престанок и за давање
ствари на Општина Берово .................

20

на трајно користење на движни

на трајно користење на движни
2897.

ра Прилеп .............................................
Одлука за престанок и за давање

ство на Албанците - Скопје ................
2908.

Одлука за престанок и за давање
ствари на Општина Сарај ...................

19

ститут за духовно културно наслед-

Одлука за престанок и за давање
ствари на Општина Арачиново ..........

ствар на Јавната научна установа
Хидробиолошки институт- Охрид .....
Одлука за престанок и за давање

19

ствар на Јавна научна установа Ин-

15

на трајно користење на движни
2896.

мија – Охрид.........................................
Oдлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна

на трајно користење на движна

на трајно користење на движни
ствари на Општина Охрид..................

18

на трајно користење на движна
ствар на Јавната научна установаИнститут за старословенска култу-

14

Одлука за престанок и за давање
ствари на Општина Кочани ................

ствари на Македонската академија
на науките и уметностите ...................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна
ствар на Јавната научна установа
Институт за филм, Филмска акаде-

13

Одлука за престанок и за давање
ствари на Општина Гостивар .............

Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни

2911.

21

Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни

Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни

ствари на Националната установа

ствари на Општина Кисела Вода .......
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни

17

ствари на Општина Кавадарци...........
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движни

18

ствари на Град Скопје .........................

18

Археолошки музеј на Македонија
од Скопје ..............................................
2912.

Одлукa за продажба на движни
ствари-моторни возила ........................

2913.

22
26

Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија ......
Огласен дел.......................................

28
1-68

Стр. 4 - Бр. 118

28 јуни 2016

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2862.
Врз основа на членот 9 став 1 алинеја 2, а во врска
со членовите 10, 11 став 2 и 26 од Законот за Судскиот
совет на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 60/2006, 69/2006, 150/2010,
100/2011, 20/2015 и 61/2015), претседателот на Собранието на Република Македонија на 27 јуни 2016 година
распиша
ОГЛАС
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ШТО ГО ИЗБИРА
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1.Собранието на Република Македонија ќе врши избор на еден член на Судскиот совет на Република Македонија.
2. За член на Судскиот совет на Република Македонија се избира лице од редот на универзитетски професори по право, адвокати и други истакнати правници,
кое:
- е државјанин на Република Македонија;
- дипломиран правник со најмалку 15 години работно искуство во правната професија со положен правосуден испит и коe во вршењето на правната професија
се истакналo со научна или професионална работа или
со свое јавно делување и
- ужива углед, поседува интегритет за вршење на
функцијата член на Совет и поседува социјални способности за вршење на функцијата член на Совет, за
што се спроведуваат тестови за интегритет и психолошки тестови.
3. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката 2 алинеи 1 и 2 на
овој оглас, во оригинал или заверена копија на нотар,
заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до
Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Огласот во "Службен
весник на Република Македонија".
Кандидатите полагаат психолошки тест и тест за
интегритет согласно член 11а од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија ("Службен весник на Република
Македонија" број 61/2015.) По однос на термините за
полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на Република Македонија поради што е потребно кандидатите
во пријавите да наведат контакт телефон и е-меил адреса. Трошоците за полагање на психолошкиот тест и
тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.
Документите од алинејата 3 на точката 2 на овој оглас се доставуваат веднаш по спроведувањето на тестовите за интегритет и психолошките тестови.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
4. Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“,
„Вечер“ и „Лајм“.
Бр. 08 - 2960/1
27 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски,с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2863.
Врз основа на член 15 став ( 5 ) и член 71 став ( 2 )
од Законот за градежно земјиште („Службен весник на
Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13,
137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, по
пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН
Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со
седиште во Скопје, ул.„11 Октомври“ бр.9, за градежно
земјиште со вкупна површина од 10 м2 со намена за
изградба на нов 10(20) КВ воздушен вод за приклучок
на МХЕ „Белица 1“ с.Вишни, Е1-комунална инфраструктура, согласно Проект за инфраструктура бр.41/13
од 27.08.2013 година, одобрен од страна на општина
Струга со бр.03-3422/1 од 24.09.2013 година, кое претставува:
- КП.бр.143/5, КО Вишни, евидентирана на Имотен
лист бр. 456 со површина од 1 м2,
- КП.бр.143/6, КО Вишни, евидентирана на Имотен
лист бр. 456 со површина од 1 м2,
- КП.бр.2827/2, КО Вишни, евидентирана на Имотен лист бр. 436 со површина од 1 м2,
- КП.бр.1880/4, КО Вишни, евидентирана на Имотен лист бр. 436 со површина од 1 м2,
-дел од КП.бр.2868/2, КО Вишни, евидентирана на
Имотен лист бр. 121 со површина од 5 м2 и
-дел од КП.бр.3262, КО Вишни, евидентирана на
Имотен лист бр. 121 со површина од 1 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-2200/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2864.
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од
Законот за градежно земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13,
137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
21.6.2016 година, донeсе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, по
пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН
Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со
седиште во Скопје, ул. „11-ти Октомври“ бр.9, за градежното земјиште кое претставува дел од КП бр. 783/3
КО Желино – вон.гр. со површина од 70м2 запишано
во Имотен лист бр.1650 КО Желино вон.гр. согласно
Извод од урбанистичкиот план за село Желино бр. 101707/2 од 18.11.2014 година, донесен со Одлука бр. 07919/5 од 15.8.2014 година од Советот на Општина Желино со намена на изградба на инфраструктурен објект
Трафостаница ТС10 (20) KV „Клисура“ во с.Желино.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-2474/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2865.
Врз основа на член 38 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА СО УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување
на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Универзитетот „Св. Кирил и Мето-

диј“- Скопје, на земјоделско земјиште со вкупна површина од 87ха 83ар 60м2, на КП бр. 97/5, во место викано с. Ливади, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 3, со површина од 350304м2, запишано во Имотен лист бр. 1437 за КО Долно Лисиче вон
град; на КП бр.2250/1, во место викано Широко, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 3, со
површина од 120097м2, запишано во Имотен лист бр.
1397 за КО Долно Лисиче вон град; на КП бр. 97/6, во
место викано Купиште, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 3, со површина од 127064м2, запишано во Имотен лист бр. 11274 за КО Долно Лисиче
вон град; на КП бр. 108, во место викано Орман, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина
од 6501м2, запишано во Имотен лист бр. 11326 за КО
Долно Лисиче вон град; на КП бр. 109-дел, во место
викано Орман, катастарска култура камењар, катастарска класа 0, со површина од 6419м2, запишано во Имотен лист бр. 1490 за КО Долно Лисиче вон град; на КП
бр. 284-дел, во место викано Јурија, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 114754м2
, запишано во Имотен лист бр. 1306 за КО Инџиково
вон град; на КП бр.15402, во место викано Средорек,
катастарска култура овоштарник, катастарска класа 1,
со површина од 8726м2, на КП бр.15407, во место викано Средорек, катастарска култура нива, катастарска
класа 1, со површина од 2616м2, на КП бр.15419, во
место викано Средорек, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 2870м2, на КП
бр.15423, во место викано Средорек, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 2656м2,
на КП бр.15411, во место викано Средорек, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од
5592м2, на КП бр.15416, во место викано Средорек,
катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 2687м2, на КП бр.15409, во место викано
Средорек, катастарска култура нива, катастарска класа
1, со површина од 2765м2, на КП бр.15413, во место
викано Средорек, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 5410м2, на КП бр.15421,
во место викано Средорек, катастарска култура нива,
катастарска класа 1, со површина од 2637м2, на КП
бр.15429, во место викано Средорек, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 7339м2,
на КП бр.15405, во место викано Средорек, катастарска
култура нива, катастарска класа 1, со површина од
2360м2, на КП бр.15427, во место викано Средорек, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 7457м2, на КП бр.15425, во место викано Средорек, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со
површина од 2694м2 и на КП бр.7239, во место викано
Босевица, катастарска култура оризова нива, катастарска
класа 1, со површина од 56581м2, запишано во Имотен
лист бр.4169 за КО Кочани и на КП бр.64, во место викано Лака, катастарска култура оризова нива, катастарска класа 1, со површина од 23485м2, запишано во Имотен лист бр. 387 за КО Мородвис.
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 водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-3683/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2866.
Врз основа на член 18 став (1) 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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА
ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ - КРУШЕВО
Член 1
Со оваа одлука на Националната установа Историски музеј - Крушево се дава на трајно користење без надомест недвижна ствар - објект кој се наоѓа на улица
„Нико Доага“ бб, на КП бр.5619, КО Крушево, запишанa во Имотен лист бр.901, сопственост на Република
Македонија и тоа:
- зграда бр.1, влез 1, кат 01, со површина од 86 м2,
- зграда бр.1, влез 1, кат 01, со површина од 4 м2,
- зграда бр.1, влез 1, кат 02, со површина од 95 м2,
- зграда бр.1, влез 1, кат 02, со површина од 6 м2,
- зграда бр.1, влез 1, кат ПР, со површина од 81 м2,
- зграда бр.1, влез 1, кат ХС, со површина од 31 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-4300/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2867.
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од
Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13,
137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
21.6.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија,
по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН
Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со
седиште во Скопје, ул.„11 Октомври“ бр. 9, за градежното земјиште кое претставува дел од КП бр.739/1 КО
Кисела Вода 2 со површина од 35м2 запишано во Имотен лист бр.48864 согласно Извод од Детален урбанистички план за локалитет Црква - УЕ Б, бр. 24-5405/2 од
23.12.2015 година донесен со Одлука на Советот на општина Аеродром бр.07-404/5 од 27.11.2012 година, за
изградба на електроенергетски објект-трафостаница.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-4420/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2868.
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од
Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13,
137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на
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градежно земјиште сопственост на Република Македонија, по пат на непосредна спогодба на правното
лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“
бр. 9, за градежното земјиште кое претставува дел од
КП бр.739/1 КО Кисела Вода 2 со површина од 56м2
запишано во Имотен лист бр.48864 согласно Извод од
Детален урбанистички план за локалитет Црква - УЕ
Б, бр. 24-5406/2 од 23.12.2015 година донесен со Одлука на Советот на општина Аеродром бр.07-404/5 од
27.11.2012 година, за изградба на електроенергетски
објект-трафостаница.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-4421/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2869.
Врз основа на член 16 став (2) од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија”
бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ –
ПУБЛИКАЦИИ ОД ПРОЕКТОТ „ПЕЧАТЕЊЕ НА
ПУБЛИКАЦИИ СО ПРИЛОГ ЦД ЗА ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ – МАКЕДОНСКИ ИСКУШЕНИЈА“
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на библиотечен материјал – публикации од
проектот „Печатење на публикации со прилог ЦД за
документарни филмови – Македонски искушенија“ бр.
02-457/1 од 30.12.2015 година, донесена од Управниот
одбор на Националната установа Библиотека „Григор
Прличев“ – Охрид.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-4439/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2870.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 и 61/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание
на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО И ВОДЕЊЕТО
НА РАБОТЕЊЕТО СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
- СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето и водењето на работењето
со Друштвото на членовите на Одборот на директори
на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2015
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-4444/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2871.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 и 61/16),
Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со
деловен простор, во државна сопственост - Скопје, на
седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на членот на Одборот на
директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2015 година и тоа:
- Жаклина Трајковска - неизвршен независен член
на Одборот на директори.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-4444/2
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2872.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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, 41/1,
138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Владата на
Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерсокото друштво за стопанисување со деловен
простор, во државна сопственост - Скопје, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
– СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на членот на Одборот на
директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2015 година и тоа:
- Диме Јовановски - неизвршен член на Одборот на
директори.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-4444/3
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2873.
Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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 и 61/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание
на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
– СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на членот на Одборот на
директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост - Скопје за 2015 година и тоа:
- Шеваљ Цеку - извршен член на Одборот на директори.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-4444/4
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2874.
Врз основа на член 506 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 и 61/16), Владата на
Република Македонија, во својство на Собрание на
Друштвото, на седницата одржана на 21.6.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНА РЕВИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА И КОНСОЛИДИРАНИ РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ СО АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2015 ГОДИНА ДО 31.12.2015 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува консолидираната ревидирана Годишна сметка и консолидирани ревидирани
финансиски извештаи на Акционерското друштво за
стопанисување со деловен простор во државна сопственост–Скопје со Акционерското друштво Градски
трговски центар - Скопје, за период од 1.1.2015 година
до 31.12.2015 година, бр.02-1644/4 од 12.5.2016 година,
усвоена од Одборот на директори на Друштвото на
седницата одржана на 12.5.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-4446/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2875.
Врз основа на член 123 од Законот за електронските
комуникации („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПЛАНОТ ЗА
НАМЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ ОПСЕЗИ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Планот за намена на радиофреквенциските опсези во Република
Македонија број 0201-796/6 од 27.5.2016 година, донесен од Агенцијата за електронски комуникации.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-4485/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2876.
Врз основа на член 13 став (3) 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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на Општина Прилеп и се пренесуваат во сопственост недвижни ствари - објекти со вкупна
површина од 17023 м2, кои се наоѓаат на КП 15625/1,
КО Прилеп, запишани во Имотен лист бр.35279, сопственост на Република Македонија и тоа:
- зграда бр.1, намена на зграда: Б6-1 стадиони, влез
1, кат ПР, со површина од 124 м2;
- зграда бр.2, намена на зграда: Б6-1 стадиони, влез
1, кат ПР, со површина од 192 м2;
- зграда бр.2, намена на зграда: Б6-1 стадиони, влез
1, кат ПР, со површина од 16 м2;
- зграда бр.3, намена на зграда: Б6-1 стадиони, влез
1, кат ПР, со површина од 134 м2;
- зграда бр.3, намена на зграда: Б6-1 стадиони, влез
1, кат ПР, со површина од 65 м2;
- зграда бр.3, намена на зграда: Б6-1 стадиони, влез
1, кат ПР, со површина од 17 м2;
- зграда бр.3, намена на зграда: Б6-1 стадиони, влез
1, кат СУ, со површина од 376 м2;

- зграда бр.3, намена на зграда:
1, кат СУ, со површина од 57 м2;
- зграда бр.4, намена на зграда:
1, кат ПР, со површина од 42 м2;
- зграда бр.4, намена на зграда:
1, кат ПР, со површина од 16 м2;
- зграда бр.5, намена на зграда:
., кат ПР, со површина од 7291 м2;
- зграда бр.5, намена на зграда:
., кат ПР, со површина од 1329 м2;
- зграда бр.5, намена на зграда:
., кат ПР, со површина од 7296 м2;
- зграда бр.5, намена на зграда:
1, кат ПР, со површина од 41 м2;
- зграда бр.5, намена на зграда:
2, кат ПР, со површина од 15 м2;
- зграда бр.5, намена на зграда:
3, кат ПР, со површина од 12 м2.

Б6-1 стадиони, влез
Б6-1 стадиони, влез
Б6-1 стадиони, влез
Б6-1 стадиони, влез
Б6-1 стадиони, влез
Б6-1 стадиони, влез
Б6-1 стадиони, влез
Б6-1 стадиони, влез
Б6-1 стадиони, влез

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-4552/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2877.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ
ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за образование и наука бр. 092073/2 од 26.5.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-4603/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 10 - Бр. 118
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2878.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на трајно одземени предмети во управна
постапка на Министерство за внатрешни работи бр.
09-2074/2 од 26.5.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-4603/2
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2879.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на трајно одземени предмети во управна
постапка на Министерство за здравство бр. 09-676/3 од
26.5.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-4603/3
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2880.
Врз основа на член 65 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
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седница одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.9153, во
КО Прилеп, на ул. „Моша Пијаде“ бр.277 a и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А 2-1,
влез 1, кат К2, број 10, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 34 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А 2-1,
влез 1, кат К2, број 10, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 3 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А 2-1,
влез 1, кат ПО-1, број 10, намена на посебен дел од
зграда П, со внатрешна површина од 7 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-4692/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2881.
Врз основа на член 65 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
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седница одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТAСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.8792, во
КО Прилеп, на ул. “Моша Пијаде“ бр.285 б, и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А 2-1,влез
1, кат приземје, број 4, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 33 м2 и
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- зграда 1, намена на зграда и друг објект А 2-1,
влез 1, кат по-1, број 4, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 7 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности .

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

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Бр.42-4693/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2882.
Врз основа на член 65 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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Со oваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.15335 во
КО Прилеп на ул. 5-та Прилепска бригада бр1, и тоа:
- зграда 1,намена на зграда и друг објект А 2-1, влез
1, кат приземје, број 1, намена на посебен дел од зграда СТ,со внатрешна површина од 35 м2 и
- зграда 1,намена на зграда и друг објект А 2-1,влез
1, кат по-1, број 1, намена на посебен дел од зграда П,
со внатрешна површина од 8 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-4695/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2883.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Куманово, за потребите на ООУ „Кочо Рацин”.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Oпштина Куманово, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.42-4701/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2884.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Крива
Паланка, за потребите на СОУ „Ѓорче Петров”.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Oпштина Крива Паланка, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.42-4701/2
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2885.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
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 образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Делчево, за потребите на ООУ „Св.Климент Охридски”.

2886.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Струга,
за потребите на ООУ „Браќа Миладиновци”.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Oпштина Струга, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.42-4701/4
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Oпштина Делчево, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлукa.

2887.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

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
ВРАПЧИШТЕ

Бр.42-4701/3
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:
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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 надомест на Општина Врапчиште, за потребите на ООУ „Наим Фрашери” с.Неготино.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Oпштина Врапчиште, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.42-4701/5
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2888.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЦЕНТАР ЖУПА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Центар
Жупа, за потребите на ООУ „Мустафа Кемал Ататурк”.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Oпштина Центар Жупа, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлукa.

Бр.42-4701/6
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2889.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Кратово, за потребите на ООУ „Кочо Рацин”.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Oпштина Кратово, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.42-4701/7
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2890.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГОСТИВАР

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Кичево,
за потребите на СОУ „Мирко Милески”.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Oпштина Кичево, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлукa.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Гостивар, за потребите на СОУ „Гостивар”.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Oпштина Гостивар, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.42-4701/8
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2891.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.42-4701/9
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2892.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
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 образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Кавадарци, за потребите на СОУ Гимназија „Добри Даскалов”.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Oпштина Кавадарци, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлукa.

28 јуни 2016

Бр. 118 - Стр. 15

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.42-4701/10
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2893.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

2894.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 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 за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Охрид,
за потребите на СОУ „Св.Климент Охридски”.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Oпштина Охрид, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлукa.
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 надомест на Општина Кочани,
за потребите на СОУ „Гошо Викентиев”.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Oпштина Кочани, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.42-4701/11
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Бр.42-4701/12
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2895.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
АРАЧИНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:
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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 надомест на Општина Арачиново, за потребите на ООУ „Ѓерг Кастриот Скендербег”.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Oпштина Арачиново, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.42-4701/13
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2896.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
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 образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Сарај, за
потребите на ООУ „Дитуриа”.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Градоначалникот на Oпштина Сарај, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлукa.

Бр.42-4701/14
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2897.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Берово,
за потребите на ООУ „Дедо Иљо Малешевски”.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Oпштина Берово, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.42-4701/15
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2898.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
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 образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Брвеница, за потребите на ООУ „7 Март” Челопек.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Oпштина Брвеница, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлукa.
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 надомест на Општина Василево, за потребите на ООУ „Гоце Делчев”.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Oпштина Василево, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.42-4701/16
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2899.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БРВЕНИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Бр.42-4701/17
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2900.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Општина Кисела
Вода, за потребите на ООУ „Кирил Пејчиновиќ”.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Oпштина Кисела Вода, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлукa.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.42-4701/18
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2901.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
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 образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

2902.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Град Скопје, за
потребите на СЕТУ „Михајло Пупин”.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член
1 од оваа одлукa.
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 надомест на Општина
Кавадарци, за потребите на ООУ „Тошо Велков Пепето”.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Oпштина Кавадарци, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.42-4701/19
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Бр.42-4701/20
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2903.
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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МАКЕДОНСКАТА
АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари – книги, и тоа:
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Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Јавната научна установа Институт за филм, Филмска академија – Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлука.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Македонската
академија на науките и уметностите.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со претседателот на Македонската академија на науките и уметностите, 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. 42-4734/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

2904.
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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ФИЛМ,
ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА – ОХРИД

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4734/2
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

2905.
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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ХИДРОБИОЛОШКИ ИНСТИТУТ
- ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар-книга, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар-книга, и тоа:
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната научна установа Хидробиолошки институт - Охрид.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на Јавната научна
установа Институт за филм, Филмска академија –
Охрид.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Јавната научна установа Хидробиолошки институт - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 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. 42-4734/3
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

2906.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА-ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар-книга, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на Јавната научна установа-Институт за старословенска култура
Прилеп.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Јавната научна установа-Институт за старословенска култура Прилеп, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-4734/4
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2907.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар-книга, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавна научна установа Институт за духовно културно наследство на Албанците - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Јавна научна установа Институт
за духовно културно наследство на Албанците Скопје, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-4734/5
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2908.
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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

28 јуни 2016

Бр. 118 - Стр. 21

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари - книги, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Универзитетот во
Тетово.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот во Тетово, 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 надомест на Универзитетот за
информатички науки и технологии „Св. Апостол
Павле“ во Охрид.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во 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.42-4736/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-4737/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

2910.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013, 41/2014, 115/14, 116/15, 153/15,
61/16 и 192/15), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО
ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2909.
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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија, за премер на објектите,
кои се наоѓаат на ул. „Перо Наков“, Катастарска општина Маџари, Катастарска парцела бр.1062 и Катастарска парцела бр.1063.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО

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

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари - книги, и тоа:

Бр.42-4811/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 22 - Бр. 118

28 јуни 2016

2911.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА ОД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на движните ствари, со следните количини и вредност:

28 јуни 2016

Бр. 118 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 118

28 јуни 2016

28 јуни 2016

Бр. 118 - Стр. 25

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Археолошки музеј на Македонија од Скопје.
Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Археолошки музеј на
Македонија од 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. 42-4351/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 26 - Бр. 118

28 јуни 2016

2912.
Врз основа на член 47 став (1) 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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ-МОТОРНИ ВОЗИЛА
Член 1
Да се изврши продажба нa движни ствари – моторни возила, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е ЈЗУ Центар за јавно здравје – Скопје, и тоа:

28 јуни 2016

Бр. 118 - Стр. 27

Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско јавно
наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената на Друштвото
за производство, промет и услуги АБЦ – БРОТХЕР ДООЕЛ број 179 од 13.5.2016 година, во која е проценета
вкупната вредност на движните ствари во износ од 955.548,00 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 955.548,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница http://e-aukcii.finance.gov.mk
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4555/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 28 - Бр. 118

28 јуни 2016

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2913.
Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 9 и член 36 став 1 од Законот
за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), член 19 став 1
и член 44 став 6 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07), објавува
ОГЛАС
за избор на
I
Еден јавен обвинител за времено упатување во Основното јавно обвинителство – Скопје најмногу до 6
(шест) месеци.
Кандидатот за избор на јавен обвинител освен условите предвидени во член 45 од Законот за јавно обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07) , Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Службен весник на РМ“ бр. 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат:
I. Кандидатот за избор на јавен обвинител во Основно јавно обвинителство – Скопје треба да ги исполни
условите предвидени во член 19 став 1 и член 44 од Законот за јавно обвинителство („Службен весник на РМ“
бр. 150/07).
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и лекарско уверение (двете да не се постари од шест месеци од
денот на нивното издавање), доказ за работен стаж, диплома или уверение за завршен Правен факултет и
потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверена фотокопија на нотар, треба потребните документи да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија ул Кеј "Димитар Влахов"бр.4 во рок од 3 дена од објавувањето во „Службен весник на РМ“.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот секој работен ден.
Бр.08-144/1
27 јуни 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

www.slvesnik.com.mk
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