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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4088.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.9.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА
ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА ЦЕВКОВОД
СО РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА ЗА СЕЛО БЕЛУШИНО,
КО БЕЛУШИНО, ОПШТИНА КРУШЕВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска

инфраструктурна градба за цевковод со резервоар за
вода за село Белушино, КО Белушино, Општина Крушево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4513/1
28 септември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4089.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 28.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ПРЕТХОДНО ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЦЕВКОВОД ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА
ВОДОСНАБДИТЕЛНИОТ СИСТЕМ (ВС), БУЧИН
СО РЕГИОНАЛНИОТ ВОДОСНАБДИТЕЛЕН
СИСТЕМ (РВС), СТУДЕНЧИЦА КО ВРБОЕЦ, КО
АЛДАНЦИ И КО НОРОВО, ОПШТИНА КРУШЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изменување
и дополнување на делови од претходно одобрен
Проект за инфраструктура за изградба на цевковод
за поврзување на водоснабдителниот систем (ВС)
Бучин со регионалниот водоснабдителен систем
(РВС) Студенчица КО Врбоец, КО Алданци и КО
Норово, општина Крушево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-5046/1
28 септември 2016 година
Скопје

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

4090.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16 и 120/16) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12,
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 28.9.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Член 1
Концесиите за детални геолошки истражувања на
минерални суровини се доделуваат во функција на
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите за кои се предлага доделување.
Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се
работи за истражување на минерални суровини, потребно е да се доделат под концесија минералните суровини определени со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесиите за
детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералните суровини и создавање услови за нивна експлоатација.
Член 3
Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на следните локалитети:
- локалитет “Паранива“ општина Велес за минерална суровина – глина;
- локалитет “Орловац“ с.Кечевце и с.Зубовце општина Куманово за минерална суровина – кварц;
- локалитет “Турско Рударе“ општина ЧешиновоОблешево, општина Кочани и општина Пробиштип за
металични минерални суровини;
- локалитет “Дрвош“ општина Босилово за минерална суровина-фелспад.
Концесиите за детални геолошки истражувања од
став 1 од овој член се доделуваат поодделно.
Концесиите за детални геолошки истражувања ќе
се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и
јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални суровини ќе
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на
Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот
за економија формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се
доставува до Владата на Република Македонија на
одобрување.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на
овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно
партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
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Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5909/1
28 септември 2016 година
Скопје

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

4091.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и
142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ РАБОТНИ ГРУПИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНИОТ ПРОЕКТ ЗА КОНСОЛИДИРАЊЕ НА РАЗУЗНАВАЧКИОТ И БЕЗБЕДНОСНИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се формира Работна група за управување и координација на Националниот проект за консолидирање на разузнавачкиот и безбедносниот систем во
Република Македонија, Работна група за анализа и планирање на работните процеси во областа на безбедносниот и разузнавачкиот сектор, Работна група за анализа
и планирање на човечките и финансиски ресурси во областа на безбедносниот и разузнавачкиот сектор, Работна група за анализа и планирање на техничките ресурси
во областа на безбедносниот и разузнавачкиот сектор и
Работна група за анализа на националното законодавство и меѓународните инструменти во областа на безбедносниот и разузнавачкиот сектор.
Член 2
Работната група за управување и координација на
Националниот проект за консолидирање на разузнавачкиот и безбедносниот систем во Република Македонија
се состои од:
1. Александар Јанев, началник на сектор во Министерството за внатрешни работи – координатор;
2. Бесир Деари, заменик на директорот на Биро за
јавна безбедност во Министерството за внатрешни работи – член;
3. Горан Трајановски, државен советник во Кабинет
на министерот во Министерството за внатрешни работи – член;
4. Марјан Здравковски, државен советник во Кабинет на министерот во Министерството за внатрешни
работи – член;
5. Бојан Христовски, началник на сектор во Министерството за внатрешни работи - член;
6. Златко Никовски, началник на единица во Министерството за внатрешни работи - член;
7. Дејан Лазароски, началник на единица во Министерството за внатрешни работи – член;
8. д-р Миле Јакимовски, од Кабинетот на дополнителниот заменик на министерот за внатрешни работи;
9. м-р Јордан Поповски, од Кабинетот на дополнителниот заменик на министерот за внатрешни работи;
10. Драган Ковачки, полковник во Министерството
за одбрана – член и
11. Киро Тодоровски, помошник на директорот во
Агенција за разузнавање – член.
Член 3
Работната група за управување и координација ги
врши следните работи:

- следење на напредокот на проектот и набљудување на имплементирањето на сите проектни активности;
- обезбедување координација помеѓу релевантните
министерства и институции со оглед на комплексноста
на проектот;
- идентификување на критичните точки или кочници во понатамошната имплементација на проектот и
предлагање на мерки за да се решат идентификуваните
проблеми;
- насочување на развојот и надгледување на имплементација на проектните распореди/планови за активности во работните групи од членовите 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 и 11 од оваа одлука;
- редовно информирање на Националниот координатор на процесот за реформи на безбедносниот систем
за текот на спроведување на Проектот и
- следење на работата на работните групи од членовите 4, 5, 6 и 7 од оваа одлука.
Член 4
Работната група за анализа и планирање на работните процеси во областа на безбедносниот и разузнавачкиот сектор се состои од следните членови:
1. Сиљан Аврамовски, заменик директор во Управата за безбедност и контраразузнавање во Министерството за внатрешни работи;
2. Ариф Асани, заменик директор во Управа за безбедност и контраразузнавање во Министерството за
внатрешни работи;
3. Ирена Ненова Ставрева, помошник директор во
Управата за безбедност и контраразузнавање во Министерството за внатрешни работи;
4. Даниела Јаковлевски Ѓоршоска, помошник директор во Управата за безбедност и контраразузнавање
во Министерството за внатрешни работи;
5. д-р Кирил Митиќ, државен советник во Кабинет
на министерот во Министерството за внатрешни работи;
6. Дејан Николовски, началник на сектор во Бирото
за јавна безбедност во Министерството за внатрешни
работи;
7. м-р Борче Петревски, виш инспектор во Биро за
јавна безбедност во Министерството за внатрешни работи;
8. Љупчо Ставревски, од Кабинетот на дополнителниот заменик на министерот за внатрешни работи;
9. Марјан Христов, директор на директорат во
Агенцијата за разузнавање;
10. Сашо Дичовски, директор на директорат во
Агенцијата за разузнавање;
11. Душан Антовски, раководител на одделение во
Агенцијата за разузнавање;
12. Николче Тодоровски, потполковник во Министерството за одбрана;
13. Трајче Касапинов, мајор во Министерството за
одбрана;
14. Маја Кирковски, мајор во Министерството за
одбрана;
15. Јане Шилев, раководител на сектор во Управата
за финансиска полиција во Министерството за финансии;
16. Анета Мишевска, раководител на одделение во
Управата за финансиска полиција во Министерството
за финансии и
17. Божо Лозановски, главен инспектор во Министерството за финансии - Царинска управа.
Работната група од ставот 1 на овој член врши анализа на основните работни процеси, работните процеси
на управување и поддршка во своите институции и да
предложи решенија за нивно унапредување најдоцна
до 30 ноември 2016 година.
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Член 5
Работната група за анализа и планирање на човечките и финансиски ресурси во областа на безбедносниот и разузнавачкиот сектор се состои од следните членови:
1. Ирена Ненова Ставрева, помошник директор во
Управата за безбедност и контраразузнавање во Министерството за внатрешни работи;
2. Ибраим Беќири, помошник на министерот во Министерството за внатрешни работи;
3. Горан Николовски, помошник директор во Управата за безбедност и контраразузнавање во Министерството за внатрешни работи;
4. Илија Смилески, помошник директор во Управата за безбедност и контраразузнавање во Министерството за внатрешни работи;
5. Виолета Влаховиќ, помошник директор во Бирото за јавна безбедност во Министерството за внатрешни работи;
6. Мехди Мустафа, државен советник во Кабинет
на заменик министер во Министерството за внатрешни
работи;
7. Ламбе Велевски, началник на сектор во Бирото за
јавна безбедност во Министерството за внатрешни работи;
8. Маја Чаушеска Филиповска, началник на одделение во Бирото за јавна безбедност во Министерството
за внатрешни работи;
9. Бобан Атанасовски, началник на одделение во
Министерството за внатрешни работи;
10. Билјана Маркова, началник на одделение во
Министерството за внатрешни работи;
11. Игор Јанкуловски, потполковник во Министерството за одбрана;
12. Игор Павловски, потполковник во Министерството за одбрана;
13. Маја Кирковски, мајор во Министерството за
одбрана;
14. Марјан Христов, директор на директорат во
Агенцијата за разузнавање;
15. Александра Николовска, раководител на сектор
во Агенцијата за разузнавање;
16. Анета Мишевска, раководител на одделение во
Управата за финансиска полиција во Министерството
за финансии и
17. Весна Пантазиева - Колевска, началник на одделение во Министерството за финансии - Царинска управа;
Работната група од ставот 1 на овој член врши анализа на искористеноста и соодветната распределба на
човечките и финансиските ресурси во своите институции и да предложи решенија за нивно поефикасно искористување најдоцна до 30 ноември 2016 година.
Член 6
Работната група за анализа и планирање на техничките ресурси во областа на безбедносниот и разузнавачкиот сектор се состои од следните членови:
1. Надица Николиќ, началник на единица во Управата за безбедност и контраразузнавање во Министерството за внатрешни работи;
2. Елена Џиланова, началник на единица во Управата за безбедност и контраразузнавање во Министерството за внатрешни работи;
3. Дарко Арсенов, началник на единица во Бирото
за јавна безбедност во Министерството за внатрешни
работи;
4. Јане Стојанов, началник на сектор во Министерството за внатрешни работи;
5. Нухи Незири, началник на сектор во Управа за
безбедност и контраразузнавање во Министерството за
внатрешни работи;

Бр. 184 - Стр. 5

6. Зоран Поповски, началник на отсек во Бирото за
јавна безбедност во Министерството за внатрешни работи;
7. Емилио Фришчиќ, главен инспектор во Биро за
јавна безбедност во Министество за внатрешни работи;
8. Трајче Касапинов, мајор во Министерството за
одбрана;
9. Игор Цветановски, мајор во Министерството за
одбрана;
10. Душан Антовски, раководител на одделение во
Агенција за разузнавање;
11. Здравко Стојков, советник во Агенција за разузнавање;
12. Јане Шилев, раководител на сектор во Управата за
финансиска полиција во Министерството за финансии;
13. Анета Мишевска, раководител на одделение во
Управата за финансиска полиција во Министерството
за финансии и
14. Божо Лозановски, главен инспектор во Министерството за финансии - Царинска управа;
Работната група од ставот 1 на овој член врши анализа на постоечките технички капацитети и ресурси во
своите институции и да предложи решенија за нивно
соодветно распределување и поефикасно користење
најдоцна до 30 ноември 2016 година.
Член 7
Работната група за анализа на националното законодавство и меѓународните инструменти во областа на
безбедносниот и разузнавачкиот сектор се состои од
следните членови:
1. Сиљан Аврамовски, заменик директор во Управата за безбедност и контраразузнавање во Министерството за внатрешни работи;
2. Весна Доревска, помошник на министерот во
Министерството за внатрешни работи;
3. Саљи Рамадани, помошник на министерот во
Министерството за внатрешни работи;
4. Ирена Ненова Ставрева, помошник директор во
Управата за безбедност и контраразузнавање во Министерството за внатрешни работи;
5. Снежана Петровиќ - Арсовска, началник на сектор во Министерството за внатрешни работи;
6. Светлана Влаховиќ - Димановска, началник на
сектор во Министерството за внатрешни работи;
7. Сашко Коцев, началник на сектор во Министерството за внатрешни работи;
8. Валентина Наумова, началник на сектор во Бирото за јавна безбедност во Министерството за внатрешни работи;
9. Ева Илиевска, началник на одделение во Министерството за внатрешни работи;
10. Имран Јанузи, главен советник во Министерството за внатрешни работи;
11. Николче Тодоровски, потполковник во Министерство за одбрана;
12. Билјана Маринковска, мајор во Министерство
за одбрана;
13. Марјан Христов, директор на директорат во
Агенцијата за разузнавање;
14. Сашо Дичоски, директор на директорат во
Агенцијата за разузнавање;
15. Сузана Петровска, раководител на одделение во
Управата за финансиска полиција во Министерството
за финансии и
16. Весна Пантазиева Колевска, началник на одделение во Министерството за финансии - Царинска управа;
Работната група од ставот 1 на овој член врши анализа на националното законодавство и меѓународните
инструменти во областа на безбедносниот и разузнавачкиот сектор и да предложи соодветни решенија најдоцна до 30 ноември 2016 година.
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Член 8
Работните групи од членовите 4, 5, 6 и 7 од оваа одлука за работите кои ги вршат ја информираат работната група од членот 2 од оваа одлука.

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

Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-6793/1
Заменик на претседателот
28 септември 2016 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
4094.
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 28.9.2016 година, донесе

Бр. 42-6485/1
28 септември 2016 година
Скопје

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

4092.
Врз основа на член 14 од Законот за основање на
Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.57/10, 36/11 и 41/14), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2016 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата
за изменување на Програмата за работа и финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2016 година бр.02-1530/7 од 16.9.2016 година, усвоена од
Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија
на седницата одржана на 16.9.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6646/1
28 септември 2016 година
Скопје

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

4093.
Врз основа на член 13 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на Општина Битола и се пренесуваат во сопственост недвижните ствари – посебни делови
од згради, запишани во Имотен лист бр. 15556 за КО
Битола 3, со вкупна површина од 349 м2, сопственост
на Република Македонија и тоа:
- КП бр. 8996/1, бр. на зграда/друг објект 1, намена
на зграда и други објекти – В4-8, влез 1, кат ПР, помошна просторија број 1, со површина од 27 м2 и
- КП бр. 8996/1, бр. на зграда/друг објект 2, намена
на зграда и други објекти – В4-8, влез 1, кат ПР, деловна просторија број 1, со површина од 322 м2.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РАДОВИШ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари и тоа:
- Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103034108-01 ЛХД700 Фул ХД 3ЛЦД, 7000 лумен Проектор, сериски број: 34801009;
- Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум
ленс; сериски број 211216;
- Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реј ДВД Плеер
БДП3380, сериски број: KG1A1241856019.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење, без надомест на Општина Радовиш, за потребите на Општинска установа - Центар за
култура Ацо Караманов – Радовиш, за период од две години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Директорот на Агенцијата за филм на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на Општина Радовиш со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6812/1
28 септември 2016 година
Скопје

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

4095.
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 28.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КРАТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари и тоа:
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- Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103034108-01 ЛХД700 Фул ХД 3ЛЦД, 7000 лумен Проектор, сериски број: 34801008;
- Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум
ленс; сериски број 211208;
- Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реј ДВД Плеер
БДП3380, сериски број: KG1A1241856043.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење, без надомест на Општина Кратово, а за потребите на Јавна општинска установа Дом на културата Лазар Софијанов Ц.О. - Кратово, за
период од две години од денот на влегувањето во сила
на оваа одлука.
Член 3
Директорот на Агенцијата за филм на Република
Македонија склучува договор со градоначалникот на
Општина Кратово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6812/2
28 септември 2016 година
Скопје

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

4096.
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 28.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РЕСЕН
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари и тоа:
- Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103034108-01 ЛХД700 Фул ХД 3ЛЦД, 7000 лумен Проектор, сериски број: 34801010;
- Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум
ленс; сериски број 211218
- Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реј ДВД Плеер
БДП3380, сериски број: KG1A1241855618.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење, без надомест на Општина Ресен, за потребите на Јавна општинска установа - Дом
на културата Драги Тозија – Ресен, за период од две години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Директорот на Агенцијата за филм на Република
Македонија склучува договор со градоначалникот на
Општина Ресен, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6812/3
28 септември 2016 година
Скопје

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

4097.
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 28.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПРОБИШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари и тоа:
- Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103034108-01 ЛХД700 Фул ХД 3ЛЦД, 7000 лумен Проектор, сериски број: 34801014;
- Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум
ленс; сериски број 2112193;
- Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реј ДВД Плеер
БДП3380, сериски број: KG1A1241856069.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење, без надомест на Општина Пробиштип, за потребите на Дом на културата Злетовски
Рудар – Пробиштип, за период од две години од денот
на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Директорот на Агенцијата за филм на Република
Македонија склучува договор со градоначалникот на
Општина Пробиштип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6812/4
28 септември 2016 година
Скопје

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

4098.
Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11,
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 28.9.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ

Член 3
Министерот за правда склучува договор со Министерот за образование и наука, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест
нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје и тоа:
- Еуродизел БС гориво ........................150.000 литри.

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

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Јавното претпријатие „Македонијапат“ –
Скопје за извршување на основните работи од тековно,
инвестиционо и зимско одржување на патишта.
Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати, паѓаат на товар на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-6813/1
28 септември 2016 година
Скопје

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

4099.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагње 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 28.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за правда му престанува користењето на движните ствари – книги и тоа:

Бр. 42-6932/1
28 септември 2016 година
Скопје

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

4100.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15 и
61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.9.2016 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот
во функција за запишување на недвижности сопственост
на Република Македонија, и тоа: премер на објект Армирано–бетонска монтажна трафостаница ТС10(20)/0.4
KV, која се наоѓа на КП бр. 1545 КО К'шање, Општина
Куманово.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6933/1
28 септември 2016 година
Скопје

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

4101.
Врз основа на член 18 став (4) 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 28.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ СКОПЈЕ

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерство за
образование и наука.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари–објекти, кои се наоѓаат на улица Конопиште,
КП 651 КО Конопиште, запишани во Имотен лист бр.16,
сопственост на Република Македонија, и тоа:
- зграда бр.1, влез 1, кат К1, со површина од 210 м2,
- зграда бр.1, влез 1, кат ПО, со површина од 80 м2,
- зграда бр.1, влез 1, кат ПР, со површина од 205 м2,
- зграда бр.2, влез 1, кат ПР,со површина од 143 м2,
- зграда бр.3, влез 1, кат ПР, со површина од 47 м2.
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Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Јавното
претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски
шуми“ Скопје.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за
одбрана и Јавното претпријатие за стопанисување со
шуми „Македонски шуми“ Скопје, во рок од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7042/1
28 септември 2016 година
Скопје

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

4102.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.9.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА - СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЗА ПАКУВАЊЕ И ПРЕРАБОТКА НА ПЧЕЛНИ ПРОИЗВОДИ КО БЕРОВО И
КО БЕРОВО-ВОН Г.Р. ОПШТИНА БЕРОВО

4103.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.9.2016
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
ИНДУСТРИСКА ЗОНА БАРБАРОС СО НАМЕНА
Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО
БАРБАРОС ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД
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 индустриска зона Барбарос со намена Г2-лесна и
незагадувачка индустрија КО Барбарос, Општина Македонски Брод.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 99492,19
м2, ги има следните катастарски индикации:

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

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка
индустрија - стопански комплекс за пакување и преработка на пчелни производи КО Берово и КО Берововон г.р., општина Берово.

Бр. 42-7200/1
Заменик на претседателот
28 септември 2016 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
4104.
Врз основа на член 18 став (4) 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 28.9.2016 година, донесе

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО
НА ЛОВЦИ „СОКОЛ“ БИТОЛА

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7135/1
28 септември 2016 година
Скопје

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

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана, му престанува користењето на
недвижна ствар – објект, кој се наоѓа на KП бр. 1925/3,
КО Живојно, запишана во Имотен лист бр.437, сопственост на Република Македонија, и тоа:
- објект бр.1, намена на зграда - помошни простории, влез 1, кат - ПО, со внатрешна површина од 85 м2.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на Здружението на ловци „СОКОЛ“ Битола на времено
користење без надомест за период од 10 години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
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Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството
за одбрана и Здружението на ловци „СОКОЛ“ Битола
во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7449/1
28 септември 2016 година
Скопје

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

4105.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЛОВЦИ
„СОКОЛ“ - БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на Здружението на ловци „Сокол“ Битола се даваат на времено користење без надомест,
за период од 10 години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, недвижни ствари – објекти, кои се
наоѓаат на КП бр. 1925/3, КО Живојно, запишани во
Имотен лист бр.437, сопственост на Република Македонија, и тоа:
- oбјект бр. 1, намена на зграда - згради во останато
стопанство, влез 1, кат - ПР, со внатрешна површина од
148 м2;
- oбјект бр. 2, намена на зграда - помошни простории, влез 1, кат - ПР, со внатрешна површина од 7 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7449/2
28 септември 2016 година
Скопје

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

4106.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЛОВЦИ
„СОКОЛ“ - БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на Здружението на ловци “Сокол“ Битола се дава на времено користење без надомест за
период од 10 години од денот на влегувањето во сила

на оваа одлука, недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.
1129/7, КО Драгош, запишана во Имотен лист бр.142,
сопственост на Република Македонија, и тоа:
-објект бр.1, намена на зграда-А0, влез 1, кат-ПР,
број 1, намена на посебен дел-СТ, со внатрешна површина од 66 м2;
-објект бр.1, намена на зграда-А0, влез 1, кат-ПР,
број 1, намена на посебен дел-ПП, со внатрешна површина од 4 м2;
-објект бр.1, намена на зграда-А0, влез 2, кат-ПР,
број 1, намена на посебен дел-СТ, со внатрешна површина од 11 м2; и
-објект бр.1, намена на зграда-А0, влез 3, кат-ПО,
број 1, намена на посебен дел-П, со внатрешна површина од 32 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-7449/3
28 септември 2016 година
Скопје

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

4107.
Врз основа на член 18 став (4) 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 28.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЛОВЦИ „СОКОЛ“ - БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана, му престанува користењето на
недвижна ствар која се наоѓа на КП бр. 1797, КО Драгош, запишана во Имотен лист бр.312, сопственост на
Република Македонија, и тоа:
-објект бр.1, намена на зграда-А0, влез 1, кат-ПР,
намена на посебен дел-СТ, со внатрешна површина од
79 м2;
-објект бр.1, намена на зграда-А0, влез 1, кат-ПР,
намена на посебен дел-ПП, со внатрешна површина од
3 м2 и
-објект бр.1, намена на зграда-А0, влез 1, кат-ПО,
намена на посебен дел-П, со внатрешна површина од
24 м2.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на времено користење без надоместок на Здружението
на ловци „Сокол“ – Битола, за период од 10 години од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството
за одбрана и Здружението на ловци „Сокол“ - Битола
во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на
оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИС ТЕЊЕ НА НЕ ДВ ИЖНИ СТВ АРИ НА
ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЛОВЦИ „СОКОЛ“ БИТОЛА

Бр. 42-7449/4
Заменик на претседателот
28 септември 2016 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________
4108.
Врз основа на член 18 став (4) 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 28.9.2016 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана, му престанува користењето на
недвижни ствари – објекти, кои се наоѓаат на КП бр.
1047, КО Скочивир, запишани во Имотен лист бр. 6,
сопственост на Република Македонија, и тоа:
- Објект бр. 1, намена на зграда-згради во останато стопанство, влез 1, кат-ПР,со внатрешна површина од 129 м2;
- Објект бр. 1, намена на зграда-помошни простории, влез 1, кат-ПО,со внатрешна површина од 54 м2;
- Објект бр.2, намена на зграда-згради во останато стопанство, влез 1, кат-ПР, со внатрешна површина од 89 м2;
- Објект бр. 3, намена на зграда-помошни простории, влез 1, кат-ПР, со внатрешна површина од 35 м2;
- Објект бр. 4, намена на зграда-згради во останато
стопанство, влез 1, кат-ПР, со внатрешна површина од
35 м2; и
- Објект бр. 5, намена на зграда-згради во останато стопанство, влез 1, кат-ПР, со внатрешна површина од 43 м2.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЛОВНО ДРУШТВО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА - САСА - МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје, му
престанува користењето на недвижни ствари, кои се
наоѓаат на КП бр. 502, КО Костин Дол, запишани во
Имотен лист бр. 55, сопственост на Република Македонија, и тоа:
- Објект бр.1, намена на зграда-О, влез 1, кат-ПР, намена на посебен дел-О, со внатрешна површина од 121 м2
-Објект бр.2, намена на зграда-О, влез 1, кат-ПО, намена на посебен дел-П, со внатрешна површина од 34 м2
- Објект бр.2, намена на зграда-О, влез 1, кат-ПР,
намена на посебен дел-О, со внатрешна површина од
149 м2
- Објект бр.3, намена на зграда-ПО, влез 1, кат-ПР, намена на посебен дел-П, со внатрешна површина од 9 м2.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење без надоместок на Здружението Ловно друштво Македонска Каменица – Саса Македонска Каменица за период од 10 години од денот
на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје и Здружението Ловно друштво Македонска Каменица – Саса Македонска Каменица во рок од осум дена од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7449/5
28 септември 2016 година
Скопје

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

4109.
Врз основа на член 18 став (4) 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 28.9.2016 година, донесе

Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на Здружението на ловци „Сокол“ Битола на времено користење без надомест за период од 10 години
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството
за одбрана и Здружението на ловци „Сокол“ Битола, во
рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-7449/6
28 септември 2016 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
4110.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството
за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец август
2016 година, во однос на месец јули 2016 година, е пониска за 0,1%.
2. Исплатата на платите за месец август 2016 година, во однос на месец јули 2016 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.
Министер,
д-р Фросина Ташевска-Ременски, с.р.
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