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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1027.
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“ број 78/15,
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 23.2.2016 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО KАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари-објекти на ЈЗУ Клиничка болница
„д-р Трифун Пановски„„ Битола кои се наоѓаат на
КП бр.15809/1 за КО Битола, на улица „АСНОМ„„ бб,
во сопственост на Република Македонија и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат СУ, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од
449м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат СУ, број на посебен дел од зграда 2, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
1013м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат СУ, број на посебен дел од зграда 3, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
774м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат СУ, број на посебен дел од зграда 4, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
619м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 5, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
449м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 6, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
971м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 7, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
619м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 7, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
3м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 8, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
611м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 8, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
3м2,
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- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 9, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
444м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 10, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
1130м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 11, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
576м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 11, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
4м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 12, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
594м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 12, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
3м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 13, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
1030м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 14, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
590м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 14, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
3м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 15, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
597м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 15, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
3м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 3, број на посебен дел од зграда 16, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
1030м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 3, број на посебен дел од зграда 17, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
590м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 3, број на посебен дел од зграда 17, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
3м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 3, број на посебен дел од зграда 18, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
597м2,
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- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 3, број на посебен дел од зграда 18, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
3м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 4, број на посебен дел од зграда 19, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
1023м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 4, број на посебен дел од зграда 20, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
609м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 4, број на посебен дел од зграда 20, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
3м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 4, број на посебен дел од зграда 21, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
587м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 4, број на посебен дел од зграда 21, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
3м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат МА, број на посебен дел од зграда 22, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
479м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат МА, број на посебен дел од зграда 22, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
4м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат МА, број на посебен дел од зграда 23, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
169м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат МА, број на посебен дел од зграда 24, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
694м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат МА, број на посебен дел од зграда 25, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
647м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда П со внатрешна површина од
423м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат СУ, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
954м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
1055м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
130м2,
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- зграда 2, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
1025м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
46м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
506м2,
- зграда 3, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
298м2,
- зграда 3, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
734м2,
- зграда 3, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
746м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда П со внатрешна површина од
269м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
922м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
57м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
488м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
81м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 3, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
370м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 1, број на посебен дел од зграда 3, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
61м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 4, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
488м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 4, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
81м2,
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- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 5, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
370м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат 2, број на посебен дел од зграда 5, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од
61м2,
- зграда 5, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
148м2,
- зграда 6, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
278м2,
- зграда 7, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
209м2,
- зграда 8, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
99м2 и
- зграда 9, намена на зграда и друг објект В2-3, влез
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од
44м2, во корист на Република Македонија во Kатастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-394/1
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1028.
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 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ
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,

со непосредна спогодба на Друштвото за производство
на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште во Скопје-Аеродром, бул.„Јане Сандански“ бр.113/12, за градежното земјиште во
вкупна површина од 753м2, со намена за изградба на
мала хидроелектрична централа со референтен бр. 115
(дел од зафат и машинска зграда) и пропратни објекти
во КО Бањани и КО Мирковци и тоа:
- дел од КП бр.2153/2 КО Бањани со површина од
139м2, евидентирано во Имотен лист бр. 1352 за КО
Бањани;
- КП бр.2154 КО Бањани со површина од 205м2,
евидентирано во Имотен лист бр. 1352 за КО Бањани;
- дел од КП бр.2153/2 КО Бањани со површина од
335м2, евидентирано во Имотен лист бр. 1352 за КО
Бањани и
- дел од КП бр.2155 КО Бањани со површина од
74м2, евидентирано во Имотен лист бр. 1352 за КО Бањани.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42–943/1
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1029.
Врз основа на член 23 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 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР
ВО ОХРИД
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии, која се наоѓа во Охрид на КП
5454, ул. Галичица 45, запишана во Имотен лист број
101867 за КО Охрид 4 и тоа:
-број на зграда 1, намена-А2-2, влез 1, кат-пр, бр. 1,
со површина од 173 м2.
Член 2
Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за
судски вештачења број СВ 5 99/14 од 10.12.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на имотот
на износ од 4.818.033,00 денари.
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Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 4.818.033,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница:
www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-1036/1
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1030.
Врз основа на член 23 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 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР
ВО КИЧЕВО
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар-деловен
простор, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии, којa се наоѓа во
Кичево на КП 5984/4, Имотен лист број 57051 за КО
Кичево 9 и тоа:
- КП бр.5984, дел 4, м.в. под Крушино, број на зграда
1, намена Б4, влез 1, приземје, со површина од 75 м2 и
- КП бр.5984, дел 4, м.в. под Крушино, број на зграда
1, намена Б4, влез 1, сутерен, П со површина од 38 м2.
Член 2
Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање
со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета
вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за
судски вештачења број СВ 5 25/2015-4 од 10.12.2015
година, во која е проценета вкупната вредност на имотот на износ од 1.025.205,00 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 1.025.205,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница:
www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1036/2
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1031.
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 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
ВО КРУШЕВО
Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии кои се наоѓаат во Крушево објект од
поранешнa Орнамента увоз-извоз ДОО Крушево и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се
продаваат заедно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со
кој управува и оперира Министерството за финансии –
Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ V 239/2015 од 18.12.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на имотот
на износ од 2.369.738,00 денари.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 2.369.738,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница:
www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1036/3
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1032.
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 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВАСИЛЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
движните ствари и тоа:
Реден
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Канцелариски мебел

Количина

Столици
Дрвен трокрилен плакар
Биро
Столица-фотеља
Метален плакар
Дрвена закачалка

10
1
1
1
1
1

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

Член 3
Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Василево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/1
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1033.
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 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
движните ствари и тоа:
Реден
број
1.
2.

Канцелариски мебел
Столици
Бироа

Количина
3
4

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надомест на Општина Свети
Николе.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член
1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/2
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1 март 2016

Бр. 41 - Стр. 9

1034.
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 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РОСОМАН
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
движните ствари и тоа:
Реден
број
1.
2.

Канцелариски мебел
Мали дрвени плакари
Столици

Количина
2
2

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надомест на Општина Росоман.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Росоман, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 на
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/3
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1035.
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 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПЛАСНИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

Реден
број
1.

Канцелариски мебел
Работни столици

Количина
5

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надомест на Општина Пласница.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Пласница, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/4
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1036.
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 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЦЕНТАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
движните ствари и тоа:
Реден
број
1.
2.

Канцелариски мебел
Столици
Бироа

Количина
3
9

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надомест на Општина Центар.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Центар, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 на
оваа одлука.

Стр. 10 - Бр. 41
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/5
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1037.
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 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И
ВОДОСТОПАНСТВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
движните ствари и тоа:
Ред. број
1.
2.

Канцелариски
мебел
Столица
Бироа

Количина
1
2

1038.
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 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
движните ствари и тоа:
Ред. број
1.

Канцелариски
мебел
Бироа

Количина
4

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надомест на Министерство за
внатрешни работи.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со министерот за внатрешни работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на 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 на оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надомест на Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство.

Бр. 42-1099/7
23 февруари 2016 година
Скопје

Член 3
Министерот за финансии склучува договор со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

1039.
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 23.2.2016 година, донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/6
23 февруари 2016 година
Скопје

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

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

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
МАКЕДОНСКИ БРОД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

1 март 2016

Ред. број
1.
2.

Бр. 41 - Стр. 11

Канцелариски мебел
Столица-фотеља
Биро

Количина
1
1

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надомест на општина Македонски Брод.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на општина Македонски Брод, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/8
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1040.
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 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ЛОЗОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
движните ствари и тоа:
Ред. број
1.

Канцелариски
мебел
Бироа

Количина
6

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надомест на општина Лозово.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на општина Лозово со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 на
оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/9
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1041.
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 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
КАРБИНЦИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
движна ствар и тоа:
Ред.
број
1.

Канцелариски мебел
Работна столица

Количина
1

Член 2
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на
трајно користење, без надомест на општина Карбинци.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на општина Карбинци, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/10
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1042.
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 23.2.2016 година, донесе

Стр. 12 - Бр. 41

1 март 2016

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

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надомест на Центар за управување со кризи.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Центaрот за управување со кризи, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 на оваа одлука.

Ред.
број
1.
2.

Канцелариски мебел
Бироа
Дрвени двокрилни плакари

Количина
7
2

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надомест на општина Дебрца.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на општина Дебрца, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 на
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/11
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1043.
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 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЦЕНТАР
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
движните ствари и тоа:
Ред.
број
1.

Канцелариски мебел
Бироа

Количина
11

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/12
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1044.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Василево, бр.42-2959/36 од 17 март
2015 година, (“Службен весник на Република Македонија” бр.48/15).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/13
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1 март 2016

Бр. 41 - Стр. 13

1045.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе

1047.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

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

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПЛАСНИЦА

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Свети Николе, бр.42-2959/35 од 17
март 2015 година, (“Службен весник на Република Македонија” бр.48/15).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/14
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1046.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Пласница, бр.42-2959/31 од 17 март
2015 година, („Службен весник на Република Македонија” бр.48/15).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/16
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1048.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

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

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Росоман, бр.42-2959/33 од 17 март
2015 година, („Службен весник на Република Македонија” бр.48/15).

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Македонски Брод, бр.42-2959/28 од
17 март 2015 година, („Службен весник на Република
Македонија” бр.52/15).

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

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

Бр. 42-1099/15
23 февруари 2016 година
Скопје

Бр. 42-1099/17
23 февруари 2016 година
Скопје

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

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

Стр. 14 - Бр. 41

1 март 2016

1049.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе

1051.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Лозово, бр.42-2959/27 од 17 март
2015 година, („Службен весник на Република Македонија” бр.47/15).

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Дебрца, бр.42-2959/17 од 17 март
2015 година, („Службен весник на Република Македонија” бр.47/15).

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

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

Бр. 42-1099/18
23 февруари 2016 година
Скопје

Бр. 42-1099/20
23 февруари 2016 година
Скопје

1050.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

1052.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КАРБИНЦИ

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО КРИЗИ

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Карбинци, бр.42-2959/22 од 17
март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија” бр.47/15).

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Центар за управување со кризи, бр.42-2959/4
од 17 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија” бр.47/15).

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

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

Бр. 42-1099/19
23 февруари 2016 година
Скопје

Бр. 42-1099/21
23 февруари 2016 година
Скопје

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

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

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

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

1 март 2016

Бр. 41 - Стр. 15

1053.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година донесе

1055.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година донесе

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

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Центар, бр.42-2959/14 од 17 март
2015 година, („Службен весник на Република Македонија” бр.47/15).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/22
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1054.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 23.2.2016 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
ШУМСКА ПОЛИЦИЈА-БИТОЛА

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Министерство за внатрешни работи, бр.422959/11 од 17 март 2015 година, („Службен весник на
Република Македонија” бр.47/15).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/24
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1056.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство-Шумска
полиција-Битола,
бр.422959/12 од 17 март 2015 година, („Службен весник на
Република Македонија” бр.47/15).

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на општина Зрновци, бр.42-2959/39 од 17 март
2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/15).

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

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

Бр. 42-1099/23
23 февруари 2016 година
Скопје

Бр. 42-1099/25
23 февруари 2016 година
Скопје

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

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

Стр. 16 - Бр. 41

1 март 2016

1057.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

1059.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

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

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на општина Велес, бр.42-2959/37 од 17 март
2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/15).

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на општина Петровец, бр.42-2959/30 од 17 март
2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/15).

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

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

Бр. 42-1099/26
23 февруари 2016 година
Скопје

Бр. 42-1099/28
23 февруари 2016 година
Скопје

1058.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

1060.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА НОВАЦИ

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на општина Ранковце, бр.42-2959/32 од 17 март
2015 година, („Службен весник на Република Македонија” бр.48/15).

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на општина Новаци, бр.42-2959/29 од 17 март
2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/15).

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

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

Бр. 42-1099/27
23 февруари 2016 година
Скопје

Бр. 42-1099/29
23 февруари 2016 година
Скопје

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

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

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

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

1 март 2016

Бр. 41 - Стр. 17

1061.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

1063.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЛИПКОВО

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ
ПЕТРОВ

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на општина Липково, бр.42-2959/26 од 17 март
2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1099/30
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1062.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КИЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на општина Кичево, бр.42-2959/23 од 17 март
2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на општина Ѓорче Петров, бр.42-2959/21 од 17
март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1099/32
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1064.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ДОЛНЕНИ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Општина Долнени, бр.42-2959/20 од 17 март
2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр.47/15).

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

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

Бр. 42-1099/31
23 февруари 2016 година
Скопје

Бр. 42-1099/33
23 февруари 2016 година
Скопје

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

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

Стр. 18 - Бр. 41

1 март 2016

1065.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година донесе

1067.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УПРАВА
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Управа за извршување на санкциите бр.422959/13 од 17 март 2015 година („Службен весник на
Република Македонија” бр.47/15).

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Министерство за образование и наука, бр.422959/9 од 17 март 2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр.47/15).

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

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

Бр. 42-1099/34
23 февруари 2016 година
Скопје

Бр. 42-1099/36
23 февруари 2016 година
Скопје

1066.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година донесе

1068.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
АДМИНИСТРАЦИЈА

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ
И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Агенцијата за администрација, бр.42-2959/1
од 17 март 2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр.47/15).

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на
Комисија за односи со верските заедници и религиозни
групи, бр.42-2959/7 од 17 март 2015 година („Службен
весник на Република Македонија” бр.47/15).

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

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

Бр. 42-1099/35
23 февруари 2016 година
Скопје

Бр. 42-1099/37
23 февруари 2016 година
Скопје

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

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

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

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

1 март 2016

Бр. 41 - Стр. 19

1069.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЕКОНОМИЈА - ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА
ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Министерство за економија-Државен инспекторат за техничка инспекција, бр.42-2959/5 од 17 март
2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр.47/15).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/38
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1070.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 23.2.2016 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАTA ЗА
ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија, бр.42-2959/2 од 17
март 2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр.47/15).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/39
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1071.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на
Министерство за животна средина и просторно планирање бр.42-2959/10 од 17 март 2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр.47/15).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/40
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1072.
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 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 23.2.2016 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН”
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Јавно претпријатие за управување и заштита
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на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН”, бр.42-2959/6
од 17 март 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/15).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1099/41
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1073.
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 и
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 23.2.2016 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.1533
с.Плетвар, за КО Плетвар и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-6, влез
1, кат –ПР, стан 1, намена на посебен /заеднички дел
од зграда ДП, со внатрешна површина од 74 м2;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-6, влез
1, кат –К1, стан 2, намена на посебен /заеднички дел
од зграда ДП, со внатрешна површина од 76 м2;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-6, влез
1, кат –ПР, намена на посебен /заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 13 м2;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-6, влез
1, кат –К1, намена на посебен /заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 9 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.

1074.
Врз основа на член 49 став 7 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 и 7/16), а во врска со член 23 од
Законот за изменување и дополнување на Законот за
земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР КО ЦРЕШЕВО И КО СТРАЧИНЦИ ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на спортско рекреативен центар КО Црешево и КО
Страчинци, општина Гази Баба.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 24672м2,
ги има следните катастарски индикации:

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

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

Бр. 42-1228/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Бр. 42-1365/1
23 февруари 2016 година
Скопје

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

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

1 март 2016

Бр. 41 - Стр. 21

1075.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ANACONDA 16”
ВО РЕПУБЛИКА ПОЛСКА
1. За учество во вежбовната активност „ANACONDA
16“ (во натамошниот текст: вежбовната активност) која ќе
се одржи во Република Полска, се испраќаат:
- 40 (четириесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата)
во периодот од 18 март 2016 година до 25 март 2016
година во Сојузна Република Германија, на подготовки
за учество на вежбовната активност и
- 165 (стошеесетипет) припадника на Армијата во
периодот од 07-17 јуни 2016 година во Република Полска за учество во вежбовната активност.
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува
Амбасадата на Соединетите Држави во Република Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-1445/1
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1076.
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 23.2.2016 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 -објекти, на ул. Св. Кирил и Методиј бб на КП 13521/3 КО Центар 1 и тоа:

- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат ПО-2, број на посебниот дел на зградата
1, намена на посебниот дел од зградата П со внатрешна
површина од 229 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат ПО-2, број на посебниот дел на зградата
1, намена на посебниот дел од зградата ГМ со внатрешна површина од 71 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат ПО-2, намена на посебниот дел од зградата КГП со внатрешна површина од 135 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат ПО-2, намена на посебниот дел од зградата Х со внатрешна површина од 58 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат, намена на посебниот дел од зградата ХС
со внатрешна површина од 277 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат ПО-2, намена на посебниот дел од зградата ЛФ со внатрешна површина од 22 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат ПО-1, број на посебниот дел на зградата
1, намена на посебниот дел од зградата П со внатрешна
површина од 54 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат ПО-1, број на посебниот дел на зградата
1, намена на посебниот дел од зградата ГМ со внатрешна површина од 194 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат ПО-1, намена на посебниот дел од зградата КГП со внатрешна површина од 241 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат ПО-1, намена на посебниот дел од зградата Х со внатрешна површина од 13 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат ПР, број на посебниот дел на зградата 1,
намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна
површина од 193 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат ПР, број на посебниот дел на зградата 1,
намена на посебниот дел од зградата ПП со внатрешна
површина од 2 м2
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат ПР, намена на посебниот дел од зградата
Х со внатрешна површина од 86 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат К 1, број на посебниот дел на зградата 1,
намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна
површина од 207 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат К 1, намена на посебниот дел од зградата
Х со внатрешна површина од 66 м2;
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- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат К 2, број на посебниот дел на зградата 1,
намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна
површина од 236 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат К 2, намена на посебниот дел од зградата
Х со внатрешна површина од 53 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат К 3, број на посебниот дел на зградата 1,
намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна
површина од 233 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат К 3, број на посебниот дел на зградата 1,
намена на посебниот дел од зградата ПП со внатрешна
површина од 25 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат К 3, намена на посебниот дел од зградата
Х со внатрешна површина од 45 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат К 4, број на посебниот дел на зградата 1,
намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна
површина од 232 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат К 4, намена на посебниот дел од зградата
Х со внатрешна површина од 45 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат К 5, број на посебниот дел на зградата 1,
намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна
површина од 224 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат К 5, намена на посебниот дел од зградата
Х со внатрешна површина од 52 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат К 6, број на посебниот дел на зградата 1,
намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна
површина од 221 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат К 6, намена на посебниот дел од зградата
Х со внатрешна површина од 53 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат К 7, број на посебниот дел на зградата 1,
намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна
површина од 235 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат К 7, намена на посебниот дел од зградата
Х со внатрешна површина од 45 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат К 8, број на посебниот дел на зградата 1,
намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна
површина од 193 м2;
- Зграда 1, намена на зградата и други објекти В410, влез 1 кат К 8, број на посебниот дел на зградата 1,
намена на посебниот дел од зградата ПП со внатрешна
површина од 75 м2 и
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- Зграда 1, намена на зградата и други објекти
В4-10, влез 1 кат К 8, намена на посебниот дел од
зградата Х со внатрешна површина од 29 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1460/1
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1077.
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 февруари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
- БАЊА БАНСКО, СТРУМИЦА
1. Танкица Коцева се разрешува од должноста член
на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈУ
Завод за заштита и рехабилитација-Бања Банско, Струмица, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор–претставник на основачот на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација-Бања
Банско, Струмица се именува Здравка Атанасова.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24–2007/1
16 февруари 2016 година
Скопје

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

1 март 2016

Бр. 41 - Стр. 23

1078.
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 февруари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦА БАРАТЕЛИ НА ПРАВО НА АЗИЛ „ПРИФАТЕН ЦЕНТАР
ЗА БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ“-СКОПЈЕ
1. Стефанка Вангеловска се разрешува од должноста член на Управниот одбор–претставник на основачот
на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил
„Прифатен центар за баратели на азил“-Скопје.
2. За член на Управниот одбор–претставник на основачот на ЈУ за сместување на лица баратели на право
на азил „Прифатен центар за баратели на азил“-Скопје
се именува Дејан Митровски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24–2008/1
16 февруари 2016 година
Скопје

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

1079.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 февруари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА БИТОЛА
1. Иванчо Марковски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор-претставник на основачот на
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола,
поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор–претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола се именува Ќети Секуловска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24–2009/1
16 февруари 2016 година
Скопје

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

1080.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015 и 192/2015), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 16 февруари
2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР–
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ВЕЛЕС
1. За член на Управниот одбор–претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес се именува Благој Ангеловски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24–2010/1
16 февруари 2016 година
Скопје

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

Стр. 24 - Бр. 41

1 март 2016

1081.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 февруари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ
1. Благица Велкоска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор-претставник на основачот на
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град
Скопје, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор–претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје се именува Верица Тодорчева-Митевска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24–2011/1
16 февруари 2016 година
Скопје

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

1082.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 февруари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРИВА ПАЛАНКА
1. Оливер Бошковски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор-претставник на основачот на
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива
Паланка.
2. За член на Управниот одбор–претставник на
основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка се именува Анита Величковска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24–2012/1
16 февруари 2016 година
Скопје

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

1083.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 февруари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ОХРИД
1. Од должноста членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Охрид, поради истек на мандатот, се
разрешуваат:
- Виктор Апостолов,
- Муарем Доко и
- Горан Мојсоски.

1 март 2016

Бр. 41 - Стр. 25

2. За членови на Управниот одбор–претставници на
основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Охрид се именуваат:
- Цветлана Вељаноска и
- Ана Тунтева.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24–2013/1
16 февруари 2016 година
Скопје

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

1084.
Врз основа на член 29 став 3 и член 31 став 1, 4 и 12
од Законот за иновациската дејност („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013,
41/2014, 44/2015 и 6/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 февруари 2016
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ НА
ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
1. Од должноста член на Комитетот за одобрување
на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки
развој, се разрешува Ристо Калске (Risto Kalske), на негово барање.
2. За членови на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој
се именуваат:
- Ерик Дерије ( Eric Durieux), за член со мандат од 3
години и
- Станфорд Блејд (Stanford Blade), за член со мандат
од 2 години.
3. Од редот на членовите на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој за претседател на Комитетот, се определува Волфганг Книејски (Wolfgang Kniejski), член со
мандат од три години.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24–2014/1
16 февруари 2016 година
Скопје

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

1085.
Врз основа на член 5 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 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 23.2.2016 година, донесе
ДЕЛОВНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Деловникот за работа на Владата на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06,
5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07,
157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 141/09,
162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11,
170/11, 67/13, 145/14 и 62/15), во член 68 став (1) во
точката 11) сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.
Во точката 12) точката се заменува со точка и запирка.
По точката 12) се додаваат две нови точки 13) и 14),
кои гласат:
„13) Државната комисија за спречување на корупцијата, сите предлози на закони кои подлежат на проценка на влијанието на регулативата и
14) Агенцијата за катастар на недвижности сите
материјали кои се однесуваат на запишувањето во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурните објекти како дел од катастарот на недвижности, а кои се однесуваат на запишувањето на правото на сопственост, користење и располагање, други
стварни права, податоци за недвижностите, како и на
други права и факти чие запишување е утврдено со
закон.“
Член 2
Овој деловник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-1294/1
23 февруари 2016 година
Скопје

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

Стр. 26 - Бр. 41

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
1086.
Врз основа на член 12 став (4) од Законот за финансиска дисциплина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 187/13, 201/14 и 215/15), министерот за
финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето од суд дека е донесена правосилна пресуда, од нотар дека е донесено правосилно
и извршно решение со кое се дозволува извршување
врз основа на веродостојна исправа, донесени во постапка за присилна наплата на парична обврска која произлегува од деловна трансакција и од извршител за
примено барање за извршување врз основа на извршена нотарска исправа.
Член 2
(1) Известувањето од член 1 на овој правилник се изготвува на образец од хартија во бела боја со формат А4.
(2)Известувањето од став (1) на овој член ги содржи следните податоци и тоа:
- датум и број на прием на известувањето;
- исправка на известувањето МФ/УЈП (број);
1. Податоци за судот/нотарот/извршителот, кои го
доставуваат известувањето:
- ЕДБ;
- скратен назив и адреса на вистинско седиште за
контакт на подносителот на известувањето;
- телефон и
- е-пошта.
2. Податоци за должник:
- ЕДБ;
- назив;
- адреса на вистинско седиште за контакт (е-пошта,
телефон) и
- одговорно лице (е-пошта, телефон).
3.Податоци за доверител:
- ЕДБ;
- назив и
- адреса на вистинско седиште за контакт (е-пошта,
телефон).
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4. Фактури за кои должникот не извршил навремено плаќање:
- реден број;
- број на фактура;
- датум на фактура;
- рок на исполнување и
- број на денови на доцнење.
5. Прилози:
5.1. Задолжителни прилози:
- правосилна пресуда;
- извршно решение;
- барање за извршување и
- фактура/друго барање за плаќање.
5.2. Дополнителни прилози:
- договор;
- писмена согласност;
- испратница;
- банкарски извод и
- друго.
6. Податоци за составувачот:
- назив/име и презиме;
- ЕДБ;
- својство;
- датум на пополнување и
- потпис.
7. Податоци за потписникот:
- име и презиме;
- ЕМБГ;
- својство;
- датум на пополнување и
- потпис.
(3) Формата и содржината на известувањето од став
(1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел
на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 22-1268/1
19 февруари 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрески, с.р.

1 март 2016

Бр. 41 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 41

1087.
Врз основа на член 13-а ставови (2) и (9) од Законот
за финансиска дисциплина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 187/13, 201/14 и 215/15), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ
И ФОРМАТА НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА
СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот и формата на
водење на евиденција за спроведената едукација.
Член 2
(1) Поканата за едукација се изготвува на образец
од хартија во бела боја со формат А4.
(2) Поканата за едукација од став (1) на овој член ги
содржи следните податоци и тоа:
- Република Македонија;
- назив на органот;
- број на поканата за едукација;
- датум на поканата за едукација и
- законски основ на издавање на поканата за едукација.
1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација:
- име и презиме;
- ЕМБГ;
- адреса на живеење;
- работно место на кое е распореден во правното
лице и
- контакт телефон и електронска пошта.
2. Податоци за правното лице:
- назив и седиште.
3. Предмет на едукација:
4. Датум и време на одржување на едукацијата:
5. Место на одржување на едукацијата:
Напомена: Согласно член 13-а став (5) од од Законот за финансиска дисциплина, доколку одговорното
лице на субјектот на надзор не се јави на едукација во
закажаниот термин, ќе се смета дека едукацијата е
спроведена.
- име, презиме и потпис на лицето кое се повикува
на едукација;
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- име, презиме и потпис на овластеното лице кое ја
спроведува едукацијата;
- место за печат и
- место и датум на издавање на поканата за едукација.
(3) Формата и содржината на поканата за едукација
се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
(1) Поканата за едукација се врачува на одговорното или овластеното лице на субјектот од јавен сектор/економскиот оператор од приватен сектор, во кој
ќе се утврди прекршок.
(2) Лицето кое ја спроведува едукацијата обезбедува доказ дека прекршителот уредно ја примил поканата
за едукација, односно задржува потпишан примерок од
поканата за едукација.
(3) Едукацијата се спроведува во просториите на
органот кој ја спроведува едукацијата или во просториите на субјектот над кој се спроведува едукацијата.
Член 4
(1) Евиденцијата за спроведената едукација од страна на Управата за јавни приходи, за економските оператори од приватниот сектор, односно од страна на
Министерството за финансии-Сектор за финансиска
инспекција во јавниот сектор, за субјектите од јавниот
сектор, се води во електронска форма.
(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи:
- реден број;
- број на покана за едукација;
- датум на покана за едукација;
- датум на едукација;
- место на едукација;
- предмет на постапка за едукација;
- име и презиме на лицето кое се едуцира;
- име и презиме на овластеното лице кое ја спровело едукацијата и
- забелешка.
(3) Образецот за евиденцијата за спроведената едукација е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој
правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 22-1341/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрески, с.р.

1 март 2016

Бр. 41 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 41

1 март 2016

1 март 2016

Бр. 41 - Стр. 31

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1088.
Врз основа на член 88 став 1 точка в) и член 184
точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015
и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по барањето на Македонската Берза АД Скопје број 03-1243/1 од 6.10.2015
година, на седницата одржана на 22.2.2016 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени
и дополнувања на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонска берза АД Скопје број 02-1241/1
од 6.10.2015 година, донесена на седницата на Одборот
на директори на Македонската берза АД Скопје, со исклучок на точка 4 и точка 5.
2. Со денот на влегување во сила на ова Решение ќе
започнат да се наплаќаат надоместоците предвидени со
Одлуката за измени и дополнувања на Тарифникот за
висината на надоместоците на Македонска берза АД
Скопје број 02-1241/1 од 6.10.2015 година, за кои е дадена согласност согласно точка 1 од ова Решение.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. УП1 08-123
22 февруари 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

1089.
Врз основа на член 46 став 1 точка в) и став 3 и
член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015,
154/2015, 192/2015 и 23/2016), постапувајќи по барањето на Централниот депозитар за хартии од вредност АД
Скопје број 03-5821/1 од 4.12.2015 година, Комисијата
за хартии од вредност на Република Македонија на
седницата одржана на 22.2.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од
вредност АД Скопје за учесниците во работата на
Депозитарот и корисниците на неговите услуги, број
02-5760/1 од 1.12.2015 година, донесена на седницата
на Одборот на директори на Централниот депозитар за
хартии од вредност АД Скопје, одржана на ден
1.12.2015 година, со исклучок на точките 1.1.13.,
1.2.11. и 2.6.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје во рок од 15 дена од правосилноста на ова Решение да изврши измена на следните точки од Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје
за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги, број 02-5760/1 од 1.12.2015
година:
- во глава 3 Утврдување и порамнување, во точката
3.1. да се прецизира дека надоместокот се пресметува
од продажна и од куповна страна, а се наплаќа од членките на депозитарот (берзански посредници);
- во глава 3 Утврдување и порамнување, во точката
3.2. да се прецизира дека надоместокот се пресметува
од куповна страна, а се наплаќа од членките на депозитарот (берзански посредници);
- во глава 4 Услуги за сопствениците на хартии од
вредност и останати субјекти-корисници на услуги на
ЦДХВ, во точката 4.2. за услугата спроведување на договор за подарок, надоместокот да се допрецизира и да
гласи: “1,3% од пазарната односно номиналната вредност на подарокот (зависно која е поголема), за даропримачи од прв наследен ред 300 ден”.
3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар АД
Скопје да достави до Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија пречистен текст на Тарифата
на услугите што ги врши Централниот депозитар АД
Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги, број 02-5760/1 од
1.12.2015 година.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. УП1 08-160
22 февруари 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1090.
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Советот
на Јавните обвинители на Република Македонија
(„Службен весник РМ“ бр.150/2007 година), Советот
на јавните обвинители, на одржаната деведесет и седма
седница на 21.10.2015 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗA ПРОШИРУВАЊЕ НА СИСТЕМАТИЗАЦИЈАТА НА
БРОЈОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНОТО
ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ТРИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
I
Со донесување на оваа одлука се врши проширување на систематизацијата на бројот на јавните обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија, предходно утврдена со Одлука донесена од страна на Советот на јавните обвинители на ден 1.9.2008
година.
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II
Проширувањето се однесува на точките 1 од Одлуката за определување на бројот на јавни обвинители на
јавните обвинителства и јавни обвинители во јавните
обвинителства, па така точка 1 ќе гласи „Јавен обвинител на Јавното обвинителство на Република Македонија и (14) четиринаесет јавни обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија”.
III
Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето.
Бр. 02-179/4
21 октомври 2015 година
Скопје

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

1091.
Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на
Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува
ОГ Л А С
ЗА ИЗБОР НА
1. Три јавни обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија.
Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во член 44, 45 и член 46 од
Законот за јавно обвинителство („Сл весник на РМ“
број150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр
111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат за:
I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Макеоднија, потребно е како посебен услов да исполнуваат работно искуство од најмалку осум години со потврдени резултати во работата, по положениот правосуден испит.
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 заверено на нотар да ги достават до Советот
на јавните обвинители на Република Македонија на ул.
„Кеј Димитар Влахов“ бр. 4 V спрат во рок од 15 дена
од објавувањето во „Службен весник на РМ“.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Бр. 08-83/1
25 февруари 2016 година
Скопје

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

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
1092.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со
член 69 од Законот за здравствено осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ број
25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005,
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009,
67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13,
187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14,
20/15, 61/15, 98/2015, 129/2015,150/2015, 129/2015 и
217/2015 Управниот одбор на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија, на седницата одржана на
27 јануари 2016 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ, УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СО ЛЕКОВИ
НА РЕЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ
ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ВО ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Член 1
Во Правилникот за критериумите за склучување договори, утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средства и начинот на плаќање на
здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот
во примарна здравствена заштита („Службен весник на
Република Македонија“ број 34/2014 48/2015 и
191/2015), по член 6-а се додава нов член 6-б, кој гласи:
„Член 6-б
За аптеките кои прв пат склучуваат договор со
Фондот, месечниот износ на средства за издадени лекови на рецепт нема да се намалува за период од една година од денот на склучувањето на договорот.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност
од министерот за здравство.
Овој правилник ќе се применува и за аптеките кои
склучиле договор со Фондот во текот на 2015 година и
се опфатени во прераспределбата на квотите од
1.1.2016 година, доколку е тоа поповолно за истите.
Бр.02-1404/2
28 јануари 2016 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

1 март 2016
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1093.
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013,
187/2013, 43/2014, 44/2014 , 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015,
150/2015, 154/2015, 192/2015; 217/2015) и член 11, 12 и 13 од Правилникот за подготвување, донесување и изменување на годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 138/2012)
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на ден 30 декември 2015 година донесе
Г О ДИ Ш Е Н ПЛ АН
НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Се утврдува Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2016 година.
Член 2
Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на
правата од здравственото осигурување за 2016 година се утврдува на следните износи:
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Член 3
Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на
правата од здравственото осигурување за 2016 година влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.
Бр. 02–333/4
12 јануари 2016 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ
ПОДАТОЦИ
1094.
Врз основа на член 50-б ставови 6 и 7 од Законот за
заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/05, 103/08, 124/10, 135/11,
43/14 и 153/15), директорот на Дирекција за заштита на
личните податоци, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА
ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРЕКРШОЦИТЕ, ИЗРЕЧЕНИТЕ
САНКЦИИ И ДОНЕСЕНИТЕ ОДЛУКИ ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА, КАКО И НАЧИНОТ НА
ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ
ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА
I. Општа одредба
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка (во натамошниот текст: прекршочна евиденција), како и начинот на пристап до информации
кои се содржани во евиденцијата.
II. Начин на водење на единствена евиденција на
прекршоците, изречените санкции и донесените
одлуки во прекршочна постапка
Член 2
Прекршочната евиденција се води електронски на
посебен образец „Евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка” кој ги содржи следните податоци:
- Реден број/Прк број; број на предмет; дата на прием на предмет; подносител на барањето физичко/правно лице/инспектор за заштита на личните податоци; известител по предметот, податоци за сторителот на
прекршокот - назив односно име и презиме; седиште
односно адреса на живеење; одговорно лице за сторител правно лице; за физичко лице - странец и бројот на
патната исправа; начин на обработка на личните податоци - контролор/обработувач; правен основ; прекин на
постапката; отфрлање на барањето; запирање на постапката; податоци за одлуката - број на одлуката и дата
на донесување, вид на изречена санкција, висина на
глоба; дата на достава на жалба, одлука на второстепена комисија, одлука на Прекршочната комисија по одлуката на второстепeната комисија, број и дата на доставување на тужба од Управен суд; број и дата на доставување на одговор на тужба до Управен суд; број и
дата на пресуда; постапување по пресуда на Управен
суд; правосилност на одлуката; извршност на одлуката;
дата на наплата на глобата; дата на доставување за извршување и забелешка.
Образецот (1) од ставот 1 на овој член е составен
дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочната евиденција се ажурира од страна на
Комисијата за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна комисија), не подоцна од 10
работни дена од денот на добивање на податоците.
Податоците кои се внесуваат во прекршочната евиденција, Прекршочната комисија ги добива од прекршочните предмети, евиденциите кои ги води Дирекци-

јата за заштита на личните податоци, субјектите против
кои ја изрекува прекршочната санкција, како и од други органи на државната власт, јавни институции, установи и правни лица кои располагаат со податоци потребни за водење на прекршочната постапка.
III. Начин на пристап до информации кои
се содржани во прекршочната евиденција
Член 4
Државни органи, правни или физички лица кои
имаат правен интерес може да поднесат образложено
барање до Прекршочната комисија за добивање на информации од прекршочната евиденција што таа ја
води.
Секое правно или физичко лице може да побара информации за себе од прекршочната евиденција врз основа на поднесено барање до Прекршочната комисија.
Информациите од прекршочната евиденција за трети правни или физички лица може да се дадат само врз
основа на службено барање поднесено од органите на
државната управа надлежни за водење на прекршочна
постапка, надлежни судови, Јавно обвинителство,
Државно правобранителство, Народен правобранител
за постапките од нивните надлежности, како и врз основа на службено барање поднесено од орган на
државната управа за потребите за водење на управна
постапка, само за статистички цели.
Член 5
Барањето од членот 4 на овој правилник особено
содржи: за физичко лице (име и презиме, место и датум на раѓање, адреса на живеење, за странец и бројот
на патната исправа); за правно лице (назив и седиште);
за одговорното лице во правното лице или службеното
лице во државниот орган (име и презиме и работно
место/функција што ја врши во правното лице, односно
државниот орган, а за странец и бројот на патната исправа), како и правен интерес за добивање на информации од прекршочната евиденција.
Прекршочната комисија на барањето од став 1 од
овој член доставува одговор во рок од осум дена од денот на приемот на барањето.
Ако Прекршочната комисија утврди дека барањето
за давање на податоци од прекршочната евиденција е
непотполно или нејасно, во разумен рок ќе го повика
подносителот, истото да го дополни односно објасни.
Ако подносителот не постапи согласно ставот 3 од
овој член, Прекршочната комисија ќе смета дека подносителот се откажал од барањето и таквото барање ќе
го отфрли.
IV. Преодни и завршни одредби
Член 6
Со денот на влегување во сила на овој правилник,
престанува да важи Правилникот за начинот на водење
на единствена евиденција на прекршоците, изречените
санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка,
како и начинот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата („Службен весник на Република
Македонија” бр.136/08).
Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-400/1
15 февруари 2016 година
Скопје

Директор,
Горан Трајковски, с.р.
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