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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3763. 

Врз основа на член 34 од Законот за гранична кон-
трола („Службен весник на Република Македонија" 
бр.171/2010), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА, ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ И 
РАБОТНО ВРЕМЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

 
Член 1 

Cо оваа уредба се утврдуваат категоризацијата, обе-
мот на користење и работното време на граничните 
премини. 

 
Член 2 

 
(1) Граничните премини се категоризираат на гра-

нични премини од прва категорија, гранични премини 
од втора категорија и гранични премини од тpeтa кате-
горија. 

(2) Гранични премини од прва категорија се: 
- За патен сообраќај: Табановце, Долно Блаце, Ќа-

фасан, Богородица и Деве Баир; 
- За железнички сообраќај: Волково, Гевгелија и 

Табановце и 
- За воздушен сообраќај: Аеродром „Александар 

Велики“ - Скопје. 
(3) Гранични премини од втора категорија се: 
- За патен сообраќај: Меџитлија, Делчево, Ново 

Село, Јажинце, Стар Дојран, Блато, Свети Наум, Пе-
линце, Белановце - Станчич и Стење; 

- За воздушен сообраќај: Аеродром „Св.Апостол 
Павле“ - Охрид.  

(4) Гранични премини од трета категорија се гра-
ничните премини за патен сообраќај :Голема Црцорија 
- Голеш и Џепиште - Требиште. 

 
Член 3 

(1) На граничните премини од прва категорија: 
- границата можат да ја преминуваат граѓаните на 

Република Македонија и граѓаните на странски држави 
и  

- можат да се пренесуваат (внесуваат и изнесуваат 
од територијата на Република Македонија), сите видо-
ви стока согласно прописите кои го регулираат поми-
нувањето на патници и пренесувањето на стока на гра-
ничен премин. 

(2) На граничните премини од втора категорија: 
- границата можат да ја преминуваат граѓаните на 

Република Македонија и граѓаните на странски држави 
согласно прописите кои го регулираат поминувањето 
на патници на граничен премин; 

- можат да се пренесуваат (внесуваат и изнесуваат 
од територијата на Република Македонија), одредени 
видови на стока согласно царинските прописи; 

- границата можат да ја поминуваат одреден вид на 
превозни средства согласно ратификуван билатерален 
договор.  

(3) На граничните премини од трета категорија: 
- границата можат да ја преминуваат жителите од 

пограничната област на Република Македонија и жите-
лите од пограничната област на соседната држава во 
пограничен сообраќај од одредено(и) подрачје(а) сог-
ласно ратификуван билатерален договор; 

- може да се пренесува (внесува и изнесува од тери-
торијата на Република Македонија), само стока која не 
е од комерцијална природа согласно царинските про-
писи; 

- не се пренесуваат живи животни и некои видови 
на храна согласно ветеринарните прописи; 

- границата може да се помине со патнички мотор-
ни возила, моторцикли, велосипеди или пеш и 

- граничната контрола може да ја врши само Гра-
ничната полиција. 

 
Член 4 

(1) Hа граничните премини од прва категорија ра-
ботното време на сите државни oргани кои извршуваат 
работи согласно закон е 24 часа непрекинато секој ден 
во годината. 

(2) На граничните премини од втора категорија ра-
ботното време на Граничната полиција и на Царинска-
та управа е 24 часа непрекинато секој ден во годината, 
додека на другите државни органи, доколку преку гра-
ничниот премин се  пренесува стока која подлежи на 
нивен надзор, е најмалку од 8:30 до 16:30 во работен 
ден со обезбедување на присуство на повик надвор од 
ова работно време. 

(3) На граничните премини од трета категорија ра-
ботното време на присутните служби може да се огра-
ничи само на определен период во текот на денот или 
на определен период во текот на годината, согласно ра-
тификуван меѓународен договор за отворање на гра-
ничниот премин. 

(4) По исклучок на ставовите (1) и (2) на овој член, 
на граничните премини за железнички и воздушен со-
обраќај, работното време на службите кои вршат гра-
нична контрола може да биде пократко, доколку е 
усогласено со возните редови за овие видови на тран-
спорт.  

 
Член 5 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе отпочне да се применува во рок од три ме-
сеци од денот на влегување во сила на оваа уредба. 

 
Бр. 41-6468/1 Заменик на претседателот 

1 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3764. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Cо оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за одбрана му престанува правото на корис-
тење на дел од недвижната ствар - објект и тоа: 

- деловен простор, број на зграда 1, намена на згра-
да и други објекти 512, влез 1, кат 01, бр.02 со површи-
на од 81 м2, евидентирана на КП бр.13938/4, КО При-
леп, запишана во Имотен лист бр.38970, сопственост 
на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од членот 1 од оваа одлука се да-
ва на трајно користење, без надоместок на Општина 
Прилеп. 
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Член 3 
Примопредавањето на недвижната ствар од членот 

1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството 
за одбрана и Општина Прилеп во рок од 30 дена од де-
нот на стапување на сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-7763/1 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3765. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА 
СТВАР НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
Член 1 

Cо оваа одлука на Општина Прилеп се дава на трај-
но користење недвижна ствар - објект со вкупна пов-
ршина од 141 м2, евидентирана на КП бр.13938/4, КО 
Прилеп, запишана во Имотен лист бр.38970, сопстве-
ност на Република Македонија и тоа: 

- деловен простор, број на зграда 1, намена на згра-
да и други објекти 511, влез 1, кат ХС, со површина од 
27 м2; 

- деловен простор, број на зграда 1, намена на згра-
да и други објекти 570, влез 1, кат ПР, со површина од 
38 м2 и 

- деловен простор, број на зграда 1, намена на згра-
да и други објекти 512, влез 1, кат ПР, бр. 1 со површи-
на од 76 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7763/2 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3766. 
Врз основа на член 17 – а од Законот за користење 

и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 го-
дина, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА САРАЈ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Општина Сарај се пренесуваат во 

сопственост недвижни ствари лоцирани во рамките на 
границите на спортско рекреативниот центар Треска–

Скопје, КО Глумово и КО Шишево евидентирани на 
КП. бр. 201/1 во сопственост на Република Македо-
нија, запишани во Имотен Лист бр. 3447, згради со 
вкупна површина од 2664 м2 и тоа: 

1. Објект  кој  се наоѓа на КП  201/1 ,КО Глумово 
евидентиран во Имотен Лист бр. 3447  и тоа: 

Зграда бр.01,  намена на зградата Б4, влез 1,  кат -
ПР, намена на посебниот дел од зградата - ДП, cо  
вкупна површина од  809м2 ; 

2. Објект кој се наоѓа на КП  201/1, КО Глумово, 
евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа: 

Зграда бр.02, намена на зградата ПО, влез 01, кат- 
ПР, број на посебниот дел од зградата 01, намена на 
посебниот дел од зградата 0, со вкупна, површина од  
61 м2 ; 

3. Објект кој се наоѓа на КП  201/1, КО Глумово 
евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа: 

Зграда бр.03, намена на зградата Б4, влез 1, кат - 
ПР, број на посебниот дел од зградата 1, намена на по-
себниот дел од зградата - ДП,  со  вкупна површина од  
161 м2; 

4. Објект кој се наоѓа на КП  201/1, КО Глумово 
евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа: 

Зграда бр.06, намена на зградата ПО, влез 01, кат - 
ПР, број на посебниот дел од зградата 1, намена на по-
себниот дел од зградата – О, со  вкупна површина од 
107 м2; 

5. Објект кој се наоѓа на КП 201/1, КО Глумово, 
евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа: 

Зграда бр.09, намена на зградата ПО, влез 01, кат- 
ПР, број на посебниот дел од зградата 1, намена на по-
себниот дел од зградата О, со површина од  9 м2; 

6. Објект кој  се наоѓа на КП  201/1 , КО Глумово, 
евидентиран во Имотен Лист бр. 3447и тоа : 

Зграда бр. 19, намена на зградата и друг објект ПО, 
влез 1 , кат- ПР, број на посебниот дел од зградата 1, 
намена на посебниот дел од зградата О, со вкупна пов-
ршина од 88 м2; 

7. Објект кој се наоѓа на КП 201/1, КО Глумово, 
евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа : 

Зграда бр. 21, намена на зградата и друг објект ПО, 
влез 1, кат – ПР број на посебниот дел од зградата 1, 
намена на посебниот дел од зградата О, со   вкупна 
површина од 107 м2; 

8. Објект кој се наоѓа на КП  201/1 , КО Глумово, 
евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа : 

Зграда бр. 23, намена на зградата и друг објект ПО, 
влез 1, кат - ПР, број на посебниот дел од зградата 1, 
намена на посебниот дел од зградата О,  со вкупна пов-
ршина од 88 м2; 

9. Објект кој се наоѓа на КП  201/1, КО Глумово, 
евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа : 

Зграда бр. 29, намена на зградата и друг објект ПО, 
влез 1, кат - ПР, број на посебниот дел од зградата 1, 
намена на посебниот дел од зградата О, со површина 
9м2;  

10.  Објект кој се наоѓа на КП 201/1, КО Глумово, 
евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа : 

Зграда бр. 30, намена на зградата и друг објект ПО, 
влез 1, кат - ПР, број на посебниот дел од зградата 1, 
намена на посебниот дел од зградата О, со вкупна пов-
ршина од  88 м2;  

11.  Објект кој се наоѓа на КП 201/1 , КО Глумово, 
евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа : 

Зграда бр. 36, намена на зградата и друг објект ПО, 
влез 1 , кат - ПР, намена на посебниот дел од зградата 
О, со вкупна површина 107 м2;  

12.  Објект кој се наоѓа на КП  201/1 , КО Глумово, 
евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа : 

Зграда бр. 39, намена на зградата и друг објект ПО, 
влез 1 , кат - ПР, намена на посебниот дел од зградата 
О, со вкупна површина од 107м2; 
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13. Објект кој се наоѓа на КП  201/1 , КО Глумово, 
евидентиран во Имотен Лист бр. 3447  и тоа : 

Зграда бр. 41, намена на зградата и друг објект 
Б4,влез 01, кат - ПР, број на посебниот дел од зградата 
1, намена на посебниот дел од зградата ДП, со површи-
на од 184м2; 

14. Објект кој се наоѓа на КП 201/1, КО Глумово, 
евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа : 

Зграда бр. 42, намена на зградата и друг објект ПО, 
влез 1, кат - ПР, број на посебниот дел од зградата 1, 
намена на посебниот дел од зградата 0, со површина од 
9м2;  

15. Објект кој се наоѓа на КП 201/1 , КО Глумово, 
евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа : 

Зграда бр. 44, намена на зградата и друг објект ПО, 
влез 1, кат - ПР, број на посебниот дел од зградата 1, 
намена на посебниот дел од зградата 0, со вкупна пов-
ршина од 107м2; 

16.  Објект кој се наоѓа на КП 201/1, КО Шишево 
евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа:  

Зграда бр.45, намена на зградата  и друг објект Б4, 
влез 1 , кат - ПР, број на посебниот дел од зградата 1, 
намена на посебниот дел од зградата – ДП со вкупна 
површина од  374 м2; 

17. Објект кој се наоѓа на КП 201/1, КО Шишево  
евидентиран во Имотен Лист бр. 3447 и тоа:  

Зграда бр.46, намена на зградата и друг објект Б4, 
влез 1, кат – ПР, број на посебниот дел од зградата 1, 
намена на посебниот дел од зградата – ДП со вкупна 
површина од  249 м2. 

  
Член 2 

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

 
Бр. 41-7712/1 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3767. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 
и 120/2013), Владата на Република Македонија, во 
својство на Собрание на Друштвото, на седницата, од-
ржана на 12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  НА АГРИ ЛЕНД 

АД СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се одобруваат Годишната сметка и 

финансиските извештаи на Агри Ленд АД Скопје за 
2012 година, бр.02-11/4 од 7.10.2013 година, усвоени 
од Одборот на директори на Агри Ленд АД Скопје, во 
државна сопственост, на седницата, одржана на 
1.10.2013 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7808/1 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3768. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) и член 384 

од Законот за трговските друштва („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 
87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 
119/2013 и 120/2013), Владата на Република Македо-
нија, во својство на Собрание на Друштвото, на седни-
цата, одржана на 12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АГРИ ЛЕНД АД СКОПЈЕ 

ЗА 2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 

работењето на Агри Ленд АД Скопје за 2012 година, 
бр. 02-11/3 од 7.10.2013 година, усвоен од Одборот на 
директори на Агри Ленд АД Скопје во државна соп-
ственост, на седницата, одржана на 1.10.2013 година. 

 
Член 2 

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

Бр. 41-7808/2 Заменик на претседателот 
12 ноември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3769. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4), од Законот 
за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 
и 120/2013), Владата на Република Македонија, во 
својство на Собрание на Друштвото, на седницата, од-
ржана на 12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ  НА АГРИ ЛЕНД 

АД СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се одобрува работата на членовите 

на Одборот на директори на Агри Ленд АД Скопје, во 
државна сопственост за 2012 година, бр. 02-11/6 од 
7.10.2013 година, усвоена од Одборот на директори на 
Агри Ленд АД Скопје, на седницата одржана на 
1.10.2013, како што следи: 

1. Јован Карчовски од Скопје, улица „Димитар Ма-
кедонски“ број 27 б, со ЕМБГ 2801969450119, со лична 
карта број 1527548, независен неизвршен член и Прет-
седател на Одборот на директори; 

2. Алберт Нагавци од Скопје, улица „2-ра Македон-
ска бригада“ број 24/4, Бутел 2, со ЕМБГ 19079674500-
05, со лична карта број G0005736, неизвршен член на 
Одборот на директори; 

3. Ненад Ефремов од Скопје, булевар Јане Сандан-
ски 70-2/8, со ЕМБГ 2302971450065, со лична карта 
број 1348288, неизвршен член на Одборот на директо-
ри и 

4. Зоран Тасев од Свети Николе, улица „Велко Вла-
ховиќ“ 30/7, со ЕМБГ 1004967494517, со лична карта 
број 57066, извршен член на Одборот на директори. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-7808/3 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3770. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ОБВИ-
НИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник  Служба 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

 
Реден 
број 

НАЗИВ НА ОПРЕМА Количина 

 1 Работно биро 140/80/75 70 
 2 Работно биро 160/80/75 80 
 3 Работно биро 120/80/75 59 
 4 Помошни работни бироа 

100/64/75   97 
 5 Помошни работни маси 

80/64/70   94 
 6 
 

Работна столица – лифтомат на 
тркалца  253 

 7 Клубска фотеља штоф 192 
 8 
 

Мобилна касета со три фиоки 
57/45/50  206 

 9 Клубска маса 60/60/60 18 
10 Кабинетско биро 160/80/75  2 
11 
 

Полукружен сегмент за каби-
нетско биро      2 

12 
  

Правоаголен додаток за каби-
нетско биро  2 

13 
  

Фиокар за кабинетско биро 
57/45/50  2 

14 Конференциска маса 160/80/75 2 
15 Комода со 2 врати махагони 2 
16 
  

Комбинирана комода од дрво и 
стакло   1 

17 
  

Комода со плотна троделна 
90/40/90   1 

18 
  

Комода мала со две вратички 
дрвена  1 

19 Работна маса 140/80/72 2 
20 Двосед темно син 2 
21 Фотеља кожна темно сина  6 
22 
 

Архивски двокрилен ормар 
200/45/80 122 

  
Член 2 

Движните  ствари  од член 1 од  оваа одлука се да-
ваат без надомест на  трајно  користење на Јавното об-
винителство на Република Македонија. 

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со Јавниот обвинител на Република Македо-
нија, со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ните ствари  од членот 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-7844/1 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3771. 
Врз основа на член 161 точка 3) од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2012, 166/2012 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФОНДОТ НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за внатрешна организација на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, бр. 04-
4215/5 од 12.9.2013 година, донесен од директорот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7853/1 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3772. 
Врз основа на член 161 точка 3) од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2012, 166/2012 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈАТА НА РАБОТНИТЕ 
МЕСТА ВО ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Правилникот 
за систематизацијата на работните места во Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, бр. 04-4216/2 од 12.9.2013 година, донесен од ди-
ректорот на Фондот на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-7853/2 Заменик на претседателот 
12 ноември 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3773. 

Врз основа на  член 55 став 1 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” број 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана на 12.11.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ДОЈРАН 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 

  
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на општина Дојран. 
                                                                           

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија, склучува 
договор со градоначалникот на општина Дојран, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-7877/1 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3774. 
Врз основа на член 20 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 12.11.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈА-
ТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА  

НА ИЗВОЗОТ 
 

Член 1 
Cо оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за поддршка на претприемништвото на Република Ма-
кедонија му престанува користењето на недвижна 

ствар сопственост на Република Македонија и тоа: 1 
кат од објект на ул.Никола Вапцаров бр.7, зграда 1, 
влез 1, на KП бр.12018, КО Центар 1, со површина од 
387 м2 видно од ИЛ бр. 42270, КО Центар 1. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење, без надомест на Агенцијата за 
странски инвестиции и промоција на извозот. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе cе изврши помеѓу Агенцијата за под-
дршка на претприемништвото на Република Македони-
ја и Агенцијата за странски инвестиции и промоција на 
извозот, во рок од 8 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-7936/1 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3775. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 12.11.2013 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

АРАЧИНОВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 дигитална камера; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховска табли; 
- 4 бекгејмон дрвени табли; 
- 4 домино сетови; 
- 2 „Guess who adult” игри. 
- 2 домино сетови. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Арачи-
ново, за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. На ОУ „Бајрам Шабани“ – с. Грушино: 
- 1 дигитална камера; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. На ОУ „Ѓерѓ Кастриот Скендербег“ – с. Арачи-

ново: 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
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Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Oпштината Арачиново, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/1 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3776. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ИЛИНДЕН 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 3 шаховски табли; 
- 6 бекгејмон дрвени табли; 
- 6 домино сетa; 
- 3 „Guess who adult” игри, и 
- 1 дигитална камера. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Илин-
ден, за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. На ОУ „Браќа Миладиновци“ – с.Миладиновци: 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвена табла; 
- 1 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри 
2. На „ОУ Гоце Делчев“ -  Илинден  
- 1 шаховска табла; 
- 3 бекгејмон дрвена табла; 
- 3 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри 
3. На ОУ „Ристо Крле“ - с. Кадино 
- 1 дигитална камера; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвена табла; 
- 2 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри. 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Oпштина Илинден, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/2 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3777. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ПЕТРОВЕЦ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 4 бекгејмон дрвени табли; 
- 4 домино сета; 
- 1 „Guess who adult” игри 
- Мини систем ДВД. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Петро-
вец, за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. На ОУ „Братство Единство“ - с. Коњари: 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвена табла; 
- 2 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри 
2. На ОУ „Кочо Рацин“ Петровец: 
- Мини систем ДВД 
- 2 бекгејмон дрвена табла; 
- 2 домино сет и. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Општина Петровец, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  ,,Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија“. 

 
Бр. 41-8031/3 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3778. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 12.11.2013 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КАРПОШ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- Мини систем ДВД 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвена табла; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Карпош, 
за потребите на основното училиште „Аврам Писев-
ски“ с. Бардовци. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот  на Општина Карпош, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/4 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3779. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на  12.11.2013 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 2 шаховска табли; 
- 4 бекгејмон дрвени табли; 
- 4 домино сетови и 
- 2 „Guess who adult” игри 
- 1 Мини систем ДВД; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки, и 
- 4 одбојкарски топки. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Ѓорче 
Петров, за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. На „ОУ Јоаким Крчовски“  -  с.Волково: 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвена табла; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри 
2. На ОУ „Тихомир Милошевски“ - с.Ново Село: 
- 1 Мини систем ДВД; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвена табла; 
- 2 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Општина Ѓорче Петров, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/5 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3780. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 12.11.2013 година донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

САРАЈ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 5 шаховски табли; 
- 7 бекгејмон дрвени табли; 
- 8 домино сетови; 
- 4 „Guess who adult” игри 
- 5 фудбалски топки; 
- 9 кошаркарски топки; 
- 8 ракометарски топки; 
- 12 одбојкарски топки; 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
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- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 1 дигитален фото апарат; 
- 4 одбојкарски топки. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Сарај, за 
потребите на основните училишта, и тоа. 

1. На ОУ „Дитуриа“ - с. Сарај: 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвена табла; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри 
2. На ОУ „Емин Дураку“ - с.Буковиќ: 
- 1 фудбалска топка; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвена табла; 
- 2 домино сетови 
3. На ОУ „Фаик Коница“ - с. Радуша: 
- 3 кошаркарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 ракометарски топки 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвена табла; 
- 2 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри 
4. На ОУ „Ибе Паликуќа“ -  с. Бојане: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
5. На ОУ „Сами Фрашери“ -  с. Глумово: 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвена табла; 
- 1 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри 
6. На ОУ „Дрита“  - с. Рашче: 
- 1 дигитален фото апарат; 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвена табла; 
- 1 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри 
7. На ОУ „Бајрам Шабани“: Сарај 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Општина Сарај, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/6 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3781. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  12.11.2013 го-
дина донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КИСЕЛА ВОДА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 Мини систем ДВД 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Кисела 
Вода, за потребите на основното училиште „Климент 
Охридски“ с.Драчево. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со Градоначалникот  на Општина Кисела Вода, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/7 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3782. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  12.11 .2013 го-
дина донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

АЕРОДРОМ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 пинг-понг маса; 
- 1 дигитална камера; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховска табла; 
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- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Аерод-
ром, за потребите на основното училиште „Гоце Дел-
чев“ -  с.Горно Лисиче. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со Градоначалникот  на Општина Аеродром, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/8 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3783. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  12.11.2013 го-
дина донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

СОПИШТЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари , и тоа: 

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Со-
пиште, за потребите на основното училиште „Драга 
Стојановска“ -  с.Ракотинци. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со Градоначалникот  на Општина Сопиште, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 41-8031/9 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3784. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на  12.11. 2013 годи-
на донесе 

     
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

СТУДЕНИЧАНИ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 мини систем ДВД; 
- 8 одбојкарски топки; 
- 3 шаховски табли; 
- 5 бекгејмон дрвени табли; 
- 5 домино сетови и 
- 3 „Guess who adult” игри 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 1дигитален фото апарат. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Студе-
ничани, за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. На ОУ „Алија Авдовиќ“ - с.Батинци: 
- 1 мини систем ДВД; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвена табла; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри 
2. На ОУ „Наим Фрашери“ - с.Студеничани: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвена табла; 
- 1 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри 
3. На ОУ „Мустафа Кемал Ататурк“: с.Студеничани 
- 1дигитален фото апарат 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвена табла; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со Градоначалникот  на Општина Студеничани, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлукa. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 41-8031/10 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3785. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на  12.11.2013 годи-
на донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ЗЕЛЕНИКОВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвена табла; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Зелени-
ково, за потребите на основното училиште „Марко Це-
пенков“ Зелениково. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со Градоначалникот  на Општина Зелениково, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/11 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3786. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на  12.11.2013 годи-
на донесе 

 О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

СТРУГА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 10 фудбалски топки; 
- 10 кошаркарски топки; 
- 10 ракометарски топки; 
- 20 одбојкарски топки. 
- 7 бекгејмон дрвена табла; 
- 7 домино сетови  
- 1 мини систем ДВД 
- 4 „Guess who adult” игри 
- 4 шаховски табли. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Струга, 
за потребите на основните училишта, и  тоа: 

1. На ОУ „Единство“ -  с.Октиси. 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки. 
2. На ОУ „Гоце Делчев“ - с. Јабланица: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки 
- 1 бекгејмон дрвена табла; 
- 1 домино сет  
3. На ОУ „Гоце Делчев“ -  с.Подгорци: 
- 1 мини систем ДВД 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвена табла; 
- 2 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри 
4. ОУ „Нури Мазари“ -  с.Делогожда: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки. 
5. На ОУ „Климент Охридски“ - с.Дрслајца: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвена табла; 
- 1 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
6. ОУ „Мурат Лабуништа“ -  с.Лабуништа: 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвена табла; 
- 2 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
7. ОУ „Орхан Џемаили“ -  с.Горно Татеши: 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвена табла; 
- 1 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
8. ОУ „Зини Хани“ -  с.Велешта: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки. 
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Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со Градоначалникот  на Општина Струга, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/12 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3787. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на  12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ВЕВЧАНИ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 

- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвена табла; 
- 2 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Вев-
чани, за потребите на основното училиште „Страшо 
Пинџур“ Вевчани.  

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот  на oпштина Вевчани, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/13 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3788. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на  12.11.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

СТРУМИЦА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 

- 2 шаховски табли; 
- 5 бекгејмон дрвени табли; 
- 5 домино сетови; 
- 2 „Guess who adult” игри; 
- Дигитален фото апарат; 
- 6 фудбалски топки; 
- 6 кошаркарски топки; 
- 6 ракометарски топки; 
- 12 одбојкарски топки. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Стру-
мица, за потребите на основните училишта и  тоа: 

1. На ОУ „Даме Груев“ -  с.Куклиш: 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2.  На ОУ „Герас Цунев“ -  с.Просениково: 
- Дигитален фото апарат; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
3. На ОУ „Гоце Делчев“ -  с.Вељуса: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки. 
4. На ОУ „Кирил и Методиј“ -  с.Дабила: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки. 
5. На ОУ „Маршал Тито“ -  с. Муртино: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 бекгејмон дрвена табла; 
- 1 домино сет. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Струмица, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/14 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3789. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на  12.11.2013 година, донесе 
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 О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ВАСИЛЕВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 

- 2 шаховски табли; 
- 4 бекгејмон дрвени табли; 
- 4 домино сетови; 
- 2 „Guess who adult” игри. 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Васи-
лево, за потребите на основните училишта и тоа: 

1. На ОУ „Гоце Делчев“ - с. Василево: 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. На ОУ „Атанас Нивичански“ -  с. Нова Мала: 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Василево, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/15 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3790. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на  12.11.2013 година, донесе 

 О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

БОСИЛОВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 4 фудбалски топки; 
- 4 кошаркарски топки; 
- 4 ракометарски топки; 
- 8 одбојкарски топки; 
- 3 шаховски табли; 
- 6 бекгејмон дрвени табли; 
- 6 домино сетови; 
- 3 „Guess who adult” игри; 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Боси-
лово, за потребите на основните училишта, и  тоа: 

1. На ОУ „Гоце Делчев“ - с.Босилево: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови; 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. На ОУ „Борис Трајковски“ - с.Моноспитово: 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
3. На ОУ „Кирил и Методиј“ - с.Иловица: 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на oпштина Босилово, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/16 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3791. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на  12.11.2013 година, донесе 
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 О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

НОВО СЕЛО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 

- 1 дигитална камера; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховска табла; 
- 4 бекгејмон дрвени табли; 
- 4 домино сетови и 
- 2 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Ново 
Село, за потребите на основните училишта и тоа: 

1. На ОУ „Видое Подгорец“ -  с.Колешино: 
- 1 дигитална камера; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри.  
2. На ОУ „Мануш Турновски“ -  с.Ново Село: 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Ново Село, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/17 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3792. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на  12.11.2013 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ТЕТОВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 

- 3 шаховски табли; 
- 6 бекгејмон дрвени табли; 
- 6 домино сетови 
- 2 „Guess who adult” игри. 
- 1 мини систем ДВД; 
- 1 дигитална камера; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 6 одбојкарски топки. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Тетово, 
за потребите на основните училишта и тоа: 

1. На ОУ „Ѓерѓ Кастриот Скендербег“ - с.Порој: 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови. 
2. На ОУ „Прпарими“ -  с.Речица: 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
3. На ОУ „Реџеп Вока“ -  с.Шипковица: 
- 1 мини систем ДВД; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
4. На ОУ „Рилиндија“ -  с.Селце: 
- 1 дигитална камера; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 6 одбојкарски топки. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Тетово, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/18 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3793. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12.11.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ЖЕЛИНО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 мини систем ДВД; 
- 3 шаховски табли; 
- 4 бекгејмон дрвени табли; 
- 4 домино сетови;   
- 2 „Guess who adult” игри. 
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- 4 фудбалски топки; 
- 4 кошаркарски топки; 
- 4 ракометарски топки; 
- 12 одбојкарски топки; 
- 1 дигитална камера. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Желино, 
за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. На ОУ „Хасан Тахсини“ -  с.Седларево: 
- 1 мини систем ДВД; 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвени табли; 
- 1 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. На ОУ „Ибрахим Темо“ -  с.Стрмница: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
3. На ОУ „Луик Гурикуќи“ -  с.Желино: 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри 
4. На ОУ „Фан Ноли“: с.Желино 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвени табли; 
- 1 домино сет 
5. На ОУ „Пашко Васа“:Желино 
- 1 дигитална камера 
- 4 одбојкарски топки. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Желино, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/19 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3794. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12.11.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

БОГОВИЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 мини систем ДВД; 

- 17 одбојкарски топки 
- 3 шаховски табли; 
- 6 бекгејмон дрвени табли; 
- 6 домино сетови 
- 2 „Guess who adult” игри 
- 1 дигитална камера; 
- 6 фудбалски топки; 
- 6 кошаркарски топки; 
- 6 ракометарски топки. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Бого-
виње, за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. На ОУ „Абдил Фрашери“ -  с.Боговиње: 
- 1 мини систем ДВД; 
- 5 одбојкарски топки 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови 
- 1 „Guess who adult” игри 
2. На ОУ „Дервиш Цара“ -  с. Долно Палчиште: 
- 1 дигитална камера; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сет;  
- 1 „Guess who adult” игри 
3. На ОУ „11 Октомври“:Боговиње 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови;  
4. На ОУ „Сабедин Бајрами“ -  с.Камењане: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
5. На ОУ „Сами Фрашери“ -  с.Пирок: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Боговиње, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/20 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3795. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12.11.2013 година донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

БРВЕНИЦА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 дигитален фото апарат;  
- 5 бекгејмон дрвени табли; 
- 5 домино сетови; 
- 2 шаховски табли; 
- 1 „Guess who adult” игри 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Брве-
ница, за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. ОУ 7 Марси, с.Челопек 
- 1 дигитален фото апарат; 
- 1 бекгејмон дрвени табли; 
- 1 домино сет 
2. ОУ Кочо Рацин, с.Брвеница 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови 
- 1 „Guess who adult” игри 
3. ОУ Гоце Делчев  с.Брвеница 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Брвеница, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/21 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3796. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12.11.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ЧАШКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 4фудбалски топки; 
- 4 кошаркарски топки; 
- 4 ракометарски топки; 
- 8 одбојкарски топки; 
- 3 шаховски табли; 
- 6 бекгејмон дрвени табли; 
- 6 домино сетови и 
- 3 „Guess who adult” игри. 
- 1 дигитална камера. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Чашка, 
за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. ОУ Петар Поп Арсов, с.Богомила 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. ОУ Тодор Јанев, с.Чашка 
- 1 дигитална камера; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
3. ОУ Лирија, с.Горно Јаболчиште 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Чашка, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/22 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3797. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на  12.11.2013 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КАРБИНЦИ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Кар-
бинци, за потребите на основното училиште „Страшо 
Пинџур“ Карбинци. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на општина Карбинци, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/23 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3798. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ЈЕГУНОВЦЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 4 фудбалски топки; 
- 4 кошаркарски топки; 
- 4 ракометарски топки; 
- 8 одбојкарски топки; 
- 3 шаховски табли; 
- 3 бекгејмон дрвени табли; 
- 5 домино сетови; 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 2 „Guess who adult” игри. 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Јегу-
новце, за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. ОУ Шемшево, с.Шемшево 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвени табли; 
- 1 домино сет 
2. ОУ Александар Здравковски, с.Јегуновце 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови 
- 1 „Guess who adult” игри 
3. ОУ Симче Настески, с.Вратница 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на oпштина Јегуновце, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/24 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3799. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана на  12.11.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ТЕАРЦЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 

- 6 фудбалски топки; 
- 6 кошаркарски топки; 
- 6 ракометарски топки; 
- 12 одбојкарски топки; 
- 3 шаховски табли; 
- 5 бекгејмон дрвени табли; 
- 5 домино сетови; 
- 1 мини сет ДВД; 
- 2 „Guess who adult” игри 
- 1 дигитална камера. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Теарце, 
за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. ОУ Екрем Чабеј, с.Слатино 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвени табли; 
- 1 домино сет. 
2. ОУ Фаик Коница, с.Доброште 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
3. ОУ Исмаил Ќемали, с.Нереште 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки. 
4. ОУ Кирил Пејчиновиќ, с.Тераце 
- 1 мини сет ДВД; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
-  2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри 
5. ОУ Асдрени, с.Глоѓи 
- 1 дигитална камера; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со Градоначалникот  на Општина Теарце, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/25 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3800. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана на  12.11.2013 годи-
на донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ВЕЛЕС 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 

- 1 дигитална камера; 
- 8 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 4 бекгејмон дрвени табли; 
- 4 домино сетови и 

- 2 „Guess who adult” игри 
- 1 мини сет ДВД 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Велес, 
за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. ОУ Рајко Жинзифов, с.Долно Оризари 
- 1 дигитална камера; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри 
2. ОУ Стојан Бурчевски Буридан, с.Иванковци 
- 1 мини сет ДВД 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со Градоначалникот  на Општина Велес, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/26 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3801. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана на  12.11.2013 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

БЕРОВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 

- 1 пинг-понг маса; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Берово, 
за потребите на основното училиште „Никола Петров 
Русински“ с.Русиново. 
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Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со Градоначалникот  на Општина Берово, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/27 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3802. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  12.11.2013 го-
дина донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

БИТОЛА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 

- 1 пинг-понг маса; 
- 8 одбојкарски топки; 
- 4 шаховски табли; 
- 4 бекгејмон дрвени табли; 
- 4 домино сетови и 
- 2 „Guess who adult” игри. 
- 1 мини систем DVD; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Битола, 
за потребите на основните училишта, и тоа: 

 
1. ОУ Александар Турунџиев, с.Кукуречани; 
- 1 пинг-понг маса; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. ОУ Крсте Петков Мисирков, с.Бистрица 
- 1 мини систем DVD; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
  

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со Градоначалникот  на Општина Битола, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”. 

 
Бр. 41-8031/28 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3803. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  12.11.2013 го-
дина донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

БОГДАНЦИ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 

- 4 шаховски табли; 
- 4 бекгејмон дрвени табли; 
- 4 домино сетови и 
- 2 „Guess who adult” игри 
- 1 пинг-понг маса; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Бог-
данци, за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. ОУ Кирил и Методиј,с.Стојаково 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри 
2. ОУ Петар Мусев, Богданци 
- 1 пинг-понг маса; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со Градоначалникот  на Општина Богданци, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/29 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3804. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  12.11.2013 го-
дина донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ВАЛАНДОВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 

- 1 пинг-понг маса; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Валан-
дово, за потребите на основното училиште „ Страшо 
Пинџур“, с.Јосифово. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со Градоначалникот  на Општина Валандово, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/30 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3805. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на  12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ВИНИЦА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 

- 1 пинг-понг маса; 
- 6 фудбалски топки; 
- 6 кошаркарски топки; 
- 6 ракометарски топки; 
- 12 одбојкарски топки; 
- 6 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 

- 6 домино сетови и 
- 3 „Guess who adult” игри. 
-  4 бекгејмон дрвени табли. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Виница, 
за потребите на основните училишта, и тоа: 

 
1. ОУ Кочо Рацин, с.Блатец 
- 1 пинг-понг маса; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 
. ОУ Никола Парапунов, с.Драгобраште 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
3. ОУ Славчо Стојменски, ПУ с.Градец 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки. 
4. ОУ Славчо Стојменски, ПУ с.Лески 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Општина Виница, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-8031/31                   Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година         на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3806. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на  12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ВРАПЧИШТЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 
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- 1 пинг-понг маса; 
- 12 одбојкарски топки; 
- 3 шаховска табла; 
- 6 бекгејмон дрвени табли и 
- 5 домино сетови 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 2 „Guess who adult” игри 
- 1 дигитална камера. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Врап-
чиште, за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. ОУ Врапчиште, с.Врапчиште 
- 1 пинг-понг маса; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла;  
- 2 бекгејмон дрвени табли и 
- 2 домино сетови 
2. ОУ Мехмед Дерала, с.Градец 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 1 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри 
3. ОУ Сали Лиси, с.Добридол 
- 1 дигитална камера; 
- 4 одбојкарски топки. 
4. ОУ Наим Фрашери, с.Неготино 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Општина Врапчиште, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-8031/32                    Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година        на Владата на Република 
   Скопје                                     Македонија,  
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3807. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.  
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на  
12.11.2013 година, донесе 

      
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ГЕВГЕЛИЈА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 4 шаховски табли; 
- 4 бекгејмон дрвени табли; 
- 4 домино сетови и 
- 2 „Guess who adult” игри. 
- 1 пинг-понг маса; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Гевге-
лија, за потребите на основните училишта, и тоа: 

 
1. ОУ Климент Охридски, с.Миравци 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 
2. ОУ Ристо Шуклев,с.Негорци 
- 1 пинг-понг маса; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Општина Гевгелија, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-8031/33                   Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година         на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3808. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на  
12.11.2013 година, донесе 

           
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ГОСТИВАР 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува ко-
ристењето на движните ствари, и тоа: 
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- 1 дигитална камера; 
- 4 шаховски табли; 
- 6 бекгејмон дрвени табли; 
- 5 домино сетови и 
- 2 „Guess who adult” игри 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 пинг-понг маса. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Гости-
вар, за потребите на основните училишта, и тоа: 

 
1. ОУ Чајла, с.Чајле 
- 1 дигитална камера; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри 
 
2. ОУ Фаик Коница, с.Дебреше 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 1 домино сет. 
3. ОУ Лирија, с.Вруток 
- 1 пинг-понг маса; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Општина Гостивар, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-8031/34                  Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година         на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3809. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на  12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ДЕБАР 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 

- 1 дигитална камера; 
- 2 фудбалски топки 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Дебар, 
за потребите на основното училиште „Ристе Ристески,“ 
с.Горно Косоврасти. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот  на Општина Дебар, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
 
Бр.41-8031/35                  Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година         на Владата на Република 
Скопје                                          Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3810. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на  12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ДЕМИР ХИСАР 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 пинг-понг маса; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 4 шаховски табли; 
- 4 бекгејмон дрвени табли; 
- 4 домино сетови и 
- 2 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Демир 
Хисар, за потребите на основните училишта, и тоа: 

 
1. ОУ Браќа Миладиновци,с.Жван 
- 1 пинг-понг маса; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
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2. ОУ Даме Груев, с.Смилево 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Општина Демир Хисар, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-8031/36                    Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година          на Владата на Република 
  Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3811. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  12.11.2013 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ДОЈРАН 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 мини систем DVD; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Дојран, 
за потребите на Основното училиште „ Кочо Рацин“ 
Дојран. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот  на Општина Дојран, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/37 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3812. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.11.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КАВАДАРЦИ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 пинг-понг маса; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Кава-
дарци, за потребите на основното училиште „Димката 
Ангелов Габерот“, с.Ваташа. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот  на Општина Кавадарци, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/38 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3813. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на  12.11.2013 годи-
на донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КИЧЕВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 пинг-понг маса; 
- 16 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 9 бекгејмон дрвени табли; 
- 9 домино сетови; 
- 3 „Guess who adult” игри 
- 4 фудбалски топки; 
- 4 кошаркарски топки; 
- 4 ракометарски топки; 
- 4 шаховски табли; 
- 1 дигитален фото апарат. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Кичево, 
за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. ОУ  Христо Узунов, с.Другово 
- 1 пинг-понг маса; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри 
2. ОУ Ѓорѓ Кастриот Скендербег, с.Србица 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
3. ОУ Милто Гура, с.Стрелци 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри 
4. ОУ Наим Фрашери, с.Осломеј 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови 
5. ОУ Фаик Коница, с.Грешница 
- 1 дигитален фото апарат; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
6. ОУ Реџо Рушити Зајази, с.Зајас 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвени табли; 
- 1 домино сет. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Општина Кичево, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/39 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3814. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  12.11.2013 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КОЧАНИ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 мини систем ДВД; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Кочани, 
за потребите на основното училиште „Крсте Петков 
Мисирков“ с.Оризари. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот  на Општина Кочани, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/40 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3815. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  12.11.2013 годи-
на, донесе 

    
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

МАВРОВО И РОСТУШЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 пинг-понг маса; 
- 16 одбојкарски топки; 
- 8 шаховски табли; 
- 8 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 3 „Guess who adult” игри 
- 1 дигитален фото апарат; 
- 6 домино сетови; 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 4 фудбалски топки; 
- 4 кошаркарски топки; 
- 4 ракометарски топки. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Мавро-
во и Ростуше, за потребите на основните училишта, и 
тоа: 

1. ОУ Блаже Конески, с.Скудрине 
- 1 пинг-понг маса; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри 
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2. ОУ Денче Дејановски, с.Маврови Анови 
- 1 дигитален фото апарат; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри 
3. ОУ Маршал Тито, с.Жировница 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сет. 
4. ОУ Ѓорѓија Пулевски Маврово и Ростуше 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Општина Маврово и Рос-
туше, со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/41 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3816. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  12.11.2013 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

МОГИЛА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 8 одбојкарски топки; 
- 4 шаховски табли; 
- 4 бекгејмон дрвени табли; 
- 4 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
- 1 мини систем DVD. 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Могила, 
за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. ОУ Браќа Миладиновци, с.Добрушево 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. ОУ Кочо Рацин, с,Ивањевци 
- 1 мини систем DVD; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сет. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Општина Могила, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/42 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3817. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на  
12.11.2013 година, донесе 

   
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

НОВАЦИ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Новаци, 
за потребите на основното училиште „Славко Лумбар-
ковски“, с.Новаци. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Новаци, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија”. 

 
Бр. 41-8031/43 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3818. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на  
12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПЛАСНИЦА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 

- 4 шаховски табли; 
- 4 бекгејмон дрвени табли; 
- 4 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
- 1 мини систем DVD; 
- 4 одбојкарски топки. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Плас-
ница, за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. ОУ Мустафа Кемал Ататурк, с.Пласница 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. ОУ Мирче Ацев, с.Лисичани 
- 1 мини систем DVD; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Пласница, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/44 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3819. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на  12.11.2013 година, донесе 

 О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

РОСОМАН 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Росо-
ман, за потребите на основното училиште „Пере То-
шев“ Росоман. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Росоман, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/45 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3820. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на  
12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЦЕНТАР ЖУПА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 

- 1 пинг-понг маса; 
- 2 фудбалски топки 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 8 одбојкарски топки. 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвени табли; 
- 1 домино сет; 
- 1 „Guess who adult” игри. 



21 ноември 2013  Бр. 161 - Стр. 29 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Центар 
Жупа, за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. ОУ Мустафа Кемал Ататурк Центар Жупа 
- 1 пинг-понг маса; 
- 2 фудбалски топки 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки. 
2. ОУ Неџати Зекирија, с.Коџоџак 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвени табли; 
- 1 домино сет; 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Центар Жупа, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/46 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3821. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на  
12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

БУТЕЛ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 

- 2 шаховски табли; 
- 4 бекгејмон дрвени табли; 
- 4 домино сетови и 
- 2 „Guess who adult” игри. 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Бутел, 
за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. На ОУ „Ацо Шопов“ –  Радишани: 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 

- 1 „Guess who adult” игри. 
2. На ОУ „Гоце Делчев“ - с. Љубанци: 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Бутел, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/47 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3822. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата, одржана на  
12.11.2013 година, донесе 

 
                         О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ГАЗИ БАБА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа: 

- 2 шаховски табли; 
- 4 бекгејмон дрвени табли; 
- 4 домино сетови и 
- 2 „Guess who adult” игри. 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Гази 
Баба, за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. На ОУ „Ацо Шопов“ –  Радишани: 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. На ОУ „Гоце Делчев“ - с. Љубанци: 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
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- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Гази Баба, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/48 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3823. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  12.11.2013 го-
дина донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ДЕБАРЦА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 пинг-понг маса; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Де-
барца, за потребите на основното училиште „ Дебарца“ 
- с. Белчиште. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со Градоначалникот  на Општина Дебарца, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/49 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3824. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  12.11.2013 го-
дина донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ДОЛНЕНИ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 пинг- понг маса; 
- 13 шаховски табли; 
- 14 бекгејмон дрвени табли; 
- 14 домино сетови и 
- 3 „Guess who adult” игри. 
- 8 фудбалски топки; 
- 8 кошаркарски топки; 
- 8 ракометарски топки; 
- 20 одбојкарски топки; 
- 1 дигитална камера; 
- 1 мини систем ДВД. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Дол-
нени, за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. На ОУ „Ѓорче Петров“ -  с. Ропотово: 
- 1 пинг- понг маса; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. На ОУ „Мирче Ацев“ - с. Лажани: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвена табла и 
- 2 домино сетови.  
3. На ОУ „Пецо Даскалот“ -  с. Долнени: 
- 1 дигитална камера; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
4. На ОУ „Пере Тошев“ -  с. Дупјачани: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
5. На ОУ „Вера Циривири Трена“ - с. Дебреште: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвена табла и 
- 2 домино сетови.  
6. На ОУ „Лирија“ - с. Житоше: 
- 1 мини систем ДВД; 
- 4 одбојкарски топки; 
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- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвена табла и 
- 2 домино сетови.  
7. На ОУ „Исмаил Ќемали“ - с. Црнилишта: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвена табла и  
- 2 домино сетови. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со Градоначалникот  на Општина Долнени, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/50 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3825. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  12.11.2013 го-
дина донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ЗРНОВЦИ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Зр-
новци, за потребите на основното училиште „Синиша 
Стоилов“- Зрновци. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со Градоначалникот  на Општина Зрновци, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/51 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3826. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на  12.11.2013 годи-
на донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КОНЧЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 пинг- понг маса; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Конче, 
за потребите на основното училиште „Гоце Делчев“ – 
Конче. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со Градоначалникот  на Општина Конче, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/52 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3827. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  12.11.2013 годи-
на донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КРИВОГАШТАНИ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 дигитална камера 
- 2 фудбалски топки; 
- 4 кошаркарски топки; 
- 4 ракометарски топки; 
- 8 одбојкарски топки; 
- 3 шаховски табли; 
- 4 бекгејмон дрвени табли; 
- 4 домино сетови и 
- 2 „Guess who adult” игри. 
- 1 пинг- понг маса. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Криво-
гаштани, за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. На ОУ „Манчу Матак“ – Кривогаштани: 
- 1 дигитална камера 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. ОУ „Јонче Смугрески“ – Кривогаштани: 
- 1 пинг- понг маса; 
- 2 кошаркарски топки 
- 2 ракометарски топки 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со Градоначалникот  на Општина Кривогаштани, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/53 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3828. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.08/05, 
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  12.11.2013 го-
дина донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КРУШЕВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа: 

- 1 пинг-понг маса; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Кру-
шево, за потребите на основното училиште „Кирил и 
Методиј“ - с.Бучин. 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со Градоначалникот  на Општина Крушево, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/54 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3829. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на  
12.11.2013 година донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КУМАНОВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари, и тоа: 

- 1 дигитален фото апарат; 
- 5 шаховски табли; 
- 5 бекгејмон дрвена табла; 
- 5 домино сетови 
- 5 „Guess who adult” игри. 
- 8 фудбалски топки; 
- 8 кошаркарски топки; 
- 8 ракометарски топки; 
- 16 одбојкарски топки; 
- 1 пинг-понг маса. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Кумано-
во, за потребите на основните училишта, и тоа: 

1.На ОУ „Браќа Рибар“ - с.Табановце: 
- 1 дигитален фото апарат; 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвена табла; 
- 1 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. На ОУ „Јероним Де Рада“ - с.Черкези: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвена табла; 
- 1 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
3. На ОУ „Карпош“ - с.Умни Дол: 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвена табла; 
- 1 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
4. На ОУ „Кирил и Методиј“ - с. Романовце: 
- 1 пинг-понг маса; 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвена табла; 
- 1 домино сет и 
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- 1 „Guess who adult” игри 
5. На ОУ „Магдалена Антова“ - с. Карпош: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки и 
- 4 одбојкарски топки. 
6. На ОУ „Конгреси и Манастири“ - с.Лопате: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвена табла; 
- 1 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
7. На ОУ „Вера Которка“ - с.Клечковце: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки и 
- 4 одбојкарски топки. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Куманово, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/55 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3830. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на  
12.11.2013 година донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ЛИПКОВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари, и тоа: 

- 1 пинг-понг маса; 
- 4 шаховски табли; 
- 6 бекгејмон дрвена табла; 
- 6домино сетови; 
- 2 „Guess who adult” игри. 
- 4 фудбалски топки; 
- 4 кошаркарски топки; 
- 4 ракометарски топки и 
- 12 одбојкарски топки. 
- 1 дигитален фото апарат и 
- 1 дигитална камера. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Липко-
во, за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. На ОУ „Култура“ - с. Матејче: 
- 1 пинг-понг маса; 
- 1 шаховска табла; 

- 2 бекгејмон дрвена табла; 
- 2 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. На ОУ „Антон Зако Чајупи“ - с. Отоља: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки и 
- 4 одбојкарски топки. 
3. На ОУ „Дитуриа“ - с. Липково: 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвена табла и 
- 2 домино сетови. 
4. На ОУ „Фаик Коница“ - с. Слупчане: 
- 1 дигитален фото апарат и 
- 4 одбојкарски топки. 
5. На ОУ „Рилиндија“ – с. Лојане: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвена табла и 
- 1 домино сет. 
6. На ОУ „7 Марси“ – с. Опаје: 
- 1 дигитална камера; 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвена табла; 
- 1 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Липково, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/56 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3831. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на  
12.11.2013 година донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЛОЗОВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари, и тоа: 

 
- 1 пинг-понг маса; 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Лозово, 
за потребите на основното училиште „Методи Митев-
ски – Брицо“ – Лозово . 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот  на општина Лозово, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/57 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3832. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на  12.11.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ОХРИД 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари, и тоа: 

- 6 шаховски табли; 
- 6 бекгејмон дрвени табли; 
- 6 домино сетови и 
- 2 „Guess who adult” игри. 
- 1 пинг-понг маса; 
- 9 одбојкарски топки; 
- 1 дигитална камера. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Охрид, 
за потребите на основните училишта, и тоа: 

На ОУ „Живко Чинго“ - с. Велгошти: 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. На ОУ „Наум Охридски“ - с. Пештани: 
- 1 пинг-понг маса; 
- 5 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвена табла и 
- 2 домино сетови.  
3. На ОУ „Ванчо Николески“ - с. Лескоец: 
- 1 дигитална камера; 
- 4 одбојкарски топки 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Охрид, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/58 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3833. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на  
12.11.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари, и тоа: 

- 1 дигитална камера; 
- 8 одбојкарски топки; 
- 6 шаховски табли; 
- 6 бекгејмон дрвени табли; 
- 6 домино сетови и 
- 3 „Guess who adult” игри. 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 1 пинг- понг маса. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Прилеп, 
за потребите на основните училишта, и тоа: 

1.На ОУ „Кирил и Методиј“ -  с. Канатларци: 
- 1 дигитална камера; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. На ОУ „Круме Волнароски“ - с. Тополчани: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
3. На ОУ „Страшо Пинџур“ - с. Мало Коњари: 
- 1 пинг- понг маса; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
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Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Прилеп, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/59 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3834. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на  
12.11.2013 година донесе 

                                                                      
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

РАДОВИШ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари, и тоа: 

- 1 дигитална камера; 
- 12 одбојкарски топки; 
- 4 шаховска табла; 
- 6 бекгејмон дрвени табли; 
- 6 домино сетови и 
- 3 „Guess who adult” игри. 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 1 пинг- понг маса. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Радо-
виш, за потребите на основните училишта, и тоа: 

На ОУ „Кирил и Методиј“ - с.Ораовица: 
- 1 дигитална камера; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. На ОУ „Коста Рацин“ - с.Подареш: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
3. На ОУ „Орце Николов“ - с.Ињево: 
- 1 пинг- понг маса; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Радовиш, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/60 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3835. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија”, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

РАНКОВЦЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 

- 1 мини систем ДВД; 
- 1 шаховска табла; 
- 1 бекгејмон дрвени табли и 
- 1 домино сет. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Ран-
ковце, за потребите на основното училиште „Христијан 
Тодоровски Карпош“ - с.Ранковце. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Ранковце, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/61 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3836. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија”, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
12.11.2013 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

РЕСЕН 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 

- 1 пинг- понг маса; 
- 3 шаховски табли; 
- 6 бекгејмон дрвени табли; 
- 6 домино сетови и 
- 3 „Guess who adult” игри. 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 8 одбојкарски топки; 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Ресен, 
за потребите на основните училишта, и тоа: 

1. На ОУ „Браќа Миладиновци“ - с. Царевдвор: 
- 1 пинг- понг маса; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. На ОУ „Димитар Влахов“ - с. Љубојно: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
-  1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
3. На ОУ „Славејко Арсов“ -  с. Подмочани: 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
-  1 торбица за проектор Samsonite. 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Ресен, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/62 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3837. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија”, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
12.11.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 

- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
-  1 торбица за проектор Samsonite. 
- 4 одбојкарски топки; 
-  1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
-  2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Свети 
Николе, за потребите на основното училиште „Даме 
Груев“ - с. Ерџелија . 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со Градоначалникот  на Општина Свети Николе, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/63 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3838. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија”, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

СТАРО НАГОРИЧАНЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 

- 1 дигитален фото апарат; 
- 8 одбојкарски топки 
-  6 шаховска табла; 
-  6 бекгејмон дрвена табла и 
- 6 домино сетови. 
-  2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 1 пинг-понг маса; 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Старо 
Нагоричане, за потребите на основните училишта и 
тоа: 
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1. На ОУ „Христијан Карпош“ - с. Драгоманце: 
- 1 дигитален фото апарат; 
- 4 одбојкарски топки 
-  2 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвена табла и 
- 2 домино сетови. 
2. На ОУ „Христијан Карпош“ - с. Младо Нагори-

чане: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
-  2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвена табла и 
- 2 домино сетови. 
3. На ОУ „Светозар Марковиќ“ – с. Старо Нагори-

чане: 
- 1 пинг-понг маса; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвена табла; 
- 2 домино сет и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Старо Нагори-
чане, со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/64 Заменик на претседателот 

16 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3839. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија”, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 

- 1 мини систем ДВД; 
- 4 шаховски табли; 
- 4 бекгејмон дрвени табли; 
- 4 домино сетови; 
- 2 „Guess who adult” игри; 
- 1 пинг-понг маса и 
- 4 одбојкарски топки. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Чеши-
ново-Облешево, за потребите на основните училишта и 
тоа: 

1. На ОУ „Климент Охридски“- с.Облешево: 
- 1 мини систем ДВД; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 

- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. На ОУ „Страшо Пинџур“- с.Соколарци: 
- 1 пинг-понг маса; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 2 шаховски табли; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со Градоначалникот  на Општина Чешиново-Обле-
шево, со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/65 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3840. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија”, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
12.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЧУЧЕР-САНДЕВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа: 

- 4 фудбалски топки; 
- 6 кошаркарски топки; 
- 5 ракометарски топки; 
-  4 одбојкарски топки; 
- 3 шаховски табли; 
- 6 бекгејмон дрвени табли; 
- 6 домино сетови и 
-  2 „Guess who adult” игри. 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite и 
- 8 одбојкарски топки. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Чучер-
Сандево, за потребите на основните училишта и тоа: 

1. На ОУ „Александар Урдаревски“ - с. Сандево: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
2. На ОУ „Кирил и Методиј“ - с. Кучевиште: 
- 1 ЛЦД проектори – LCD Projector SC 500; 
- 1 платно за проектор Screen Tripod 86; 
- 1 торбица за проектор Samsonite 
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- 2 кошаркарски топки; 
- 1 ракометарска топка; 
- 4 одбојкарски топки; 
- 1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвена табла и 
- 2 домино сетови.  
3. На ОУ „Михаљ Грамено“ - с. Брест: 
- 2 фудбалски топки; 
- 2 кошаркарски топки; 
- 2 ракометарски топки; 
- 4 одбојкарски топки; 
-  1 шаховска табла; 
- 2 бекгејмон дрвени табли; 
- 2 домино сетови и 
- 1 „Guess who adult” игри. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Чучер-Сандево, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8031/66 Заменик на претседателот 

12 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3841. 
Согласно член 91 став 2 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 
166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 19.11.2013 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР-ЗГРАДА ВО КО-
РИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВ-
НАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Се запишува правото на сопственост на недвижна 

ствар-зграда СПОРТСКА САЛА, која се наоѓа на КП. 
бр. 8703/2, КО Делчево, м.в. „Спортско рекреативен 
центар“ која се состои од сутерен + приземје со три 
влеза од кои: 

- влез-1, сутерен, ходник со скали-1 со површина од 
21,87 м2  

- влез-2, сутерен, помошен простор-1 со површина 
од 50,87 м2 

- влез-3, сутерен, помошен простор-2 со површина 
од 50,91 м2  

- влез-1, приземје, терен со површина од 987,23 м2 
- влез-1, приземје, трибини со површина од 263,50 

м2, 
во корист на Република Македонија во Јавната кни-

га за запишување на правата на недвижностите. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-8168/1 Заменик на претседателот 

19 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3842. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија бр.8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
19.11.2013 година, донесе  

 
О Д Л У К A 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР-ЗГРАДА ВО КО-
РИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВ-
НАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Cо оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари-зграда за физичка култура и рекре-
ација - спортска сала Металург- Скопје, која се наоѓа 
на КП 988 за КО Гази Баба -Скопје, улица Јани Лук-
ровски бр.6 Скопје и тоа: 

1 ) Зграда бр.01, улица Јани Лукровски бр.6 Скопје, 
намена на зградата ДЗ-9, влез 1, кат -приземје, намена 
на посебниот дел од зградата – Т -, во површина од 
1037м2. 

2) Зграда бр.01, улица Јани Лукровски бр.6 Скопје, 
намена на зградата ДЗ-9, влез 1, кат - приземје, намена 
на посебниот дел од зградата – ДПД, во површина од 
301 м2. 

3) Зграда бр.01, улица Јани Лукровски бр.6 Скопје, 
намена на зградата ДЗ-9, влез 1, кат - приземје, намена 
на посебниот дел од зградата – П, во површина од 
19м2. 

4) Зграда бр.01, улица Јани Лукровски бр.6 Скопје, 
намена на зградата ДЗ-9, влез 1, кат –приземје, намена 
на посебниот дел од зградата – X, во површина од 
129м2. 

5) Зграда бр.01, улица Јани Лукровски бр.6 Скопје, 
намена на зградата ДЗ-9, влез 1 , кат -приземје, намена 
на посебниот дел од зградата – ХС, во површина од 
9м2. 

6) Зграда бр.01, улица Јани Лукровски бр.6 Скопје, 
намена на зградата ДЗ-9, влез 1, кат - ГЛ1, намeна нa 
посебниот дел од зградата – TP, со отворена површина 
од 527 м2. 

7) Зграда бр.01, улица Јани Лукровски бр.6 Скопје, 
намена на зградата ДЗ-9, влез 1, кат - ГЛ1, намена на 
посебниот дел од зградата – ДПД, во површина од 42 
м2. 

8) Зграда бр.01, улица Јани Лукровски бр.6 Скопје, 
намена на зградата ДЗ-9, влез 1, кат - ГЛ1, намена на 
посебниот дел од зградата - X во површина од 21 м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-8692/1 Заменик на претседателот 

19 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3843. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 19.11.2013 година, донесе  
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О Д Л У К A 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА 
НЕДВИЖНА СТВАР-ОБЈЕКТ ВО КОРИСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА 
ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Cо оваа одлука се запишува право на сопственост 
на недвижна ствар-објект Милениумски крст, кој се на-
оѓа на КП бр.904/16 за КО Горно Водно, и тоа: 

- КП бр.904/16 Милениумски крст КО Горно 
Водно„зграда 1, намена Д4-7 , влез 1, сутерен, бр 1, ДП 
внатрешна површина од 259 м2, 

-  КП бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Вод-
но „зграда 1, намена Д4-7 , влез 1. приземје, бр 1, ДП 
внатрешна површина од 295 м2, 

-  КП бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Вод-
но „зграда 1, намена Д4-7 , влез 1, приземје, бp l, ХС 
внатрешна површина од 3 м2, 

- КП бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Водно 
„зграда 1, намена Д4-7 , влез 1, приземје, бр 1, ПП   
внатрешна површина од 150 м2, 

- КП бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Водно 
„зграда 1, намена Д4-7 , влез 1. К1, бр 1, ПП   внатреш-
на површина од 418 м2, 

- КП бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Водно 
,,зграда 1, намена Д4-7 , влез 1, К1, бр 1, ЛФ   внатреш-
на површина од 5 м2, 

- КП бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Водно 
,,зграда 1, намена Д4-7 , влез 1, К1, бр 1, ХС   внатреш-
на површина од 11 м2, 

- КЛ бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Водно 
„зграда 1, намена Д4-7 , влез 1, К2, бр 1, ПП   внатреш-
на површина од 74 м2, 

- КП бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Водно 
„зграда 1, намена Д4-7 . влез 1, К2, бр 1, ПФ   внатреш-
на површина од 5 м2, 

- КП бр.904/16 Милениумски крст КО Горно Водно 
„зграда 1, намена Д4-7 , влез 1, K2, бр 1, ХС внатрешна 
површина од 3 м2, 

во корист на Република Македонија но Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-8693/1 Заменик на претседателот 

19 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3844. 
Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република  Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 19.11.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „ADJACENT 
LOWLANDS (AJLL)” ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА 

 
1. Заради учество во вежбовна активност „Adjacent 

Lowlands (AJLL)” (во натамошниот текст:вежбовната 
активност), која ќе се одржи во Амерсфорт, Кралство 
Холандија во периодот од 19.11.2013 година до 
29.11.2013 година, се испраќа единица на Армијата на 
Република Македонија (во натамошниот текст: Арми-

јата), во состав од тројца припадници-офицери, во свој-
ство на набљудувачи.  

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат трошоците за 
транспорт, сместување и исхрана на припадниците на 
Армијата, се на товар на Министерството за одбрана.  

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ги врши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 41-8372/1 Заменик на претседателот 

19 ноември 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
3845. 

Врз основа на член 11 став (1) алинеја 12 од Зако-
нот за возила („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.140/08, 53/11, 123/12 и 70/13), министерот за 
економија, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

 ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТА-
ПКАТА  ЗА ВОЗИЛА  КОИ СЕ ЕДНАШ ОДОБ-
РЕНИ,  А НА КОИ СЕ  ИЗВРШЕНИ ПРЕПРАВКИ 

ИЛИ ПОПРАВКИ 
 

Член 1 
Со  овој  правилник  се  пропишува  висината  на  

трошоците во постапката за возила кои се еднаш одоб-
рени, а на кои се извршени преправки или поправки.  

 
Член 2 

(1)  Висината  на  реалните  трошоци  за  водење  на  
постапките  од  член 1  на  овој правилник  е  определе-
на  врз  основа  на  калкулативни  параметри  за  врше-
ње  на услугите во постапката за возила кои се еднаш 
одобрени, а на кои се извршени преправки или 
поправки.  

(2) Основа за утврдување на калкулативните пара-
метри за формирање на цената на услугите во поста-
пката за возила кои се еднаш одобрени, а на кои се из-
вршени преправки или поправки е  потребното  време  
за  извршување  на  работите  за  одделни активности 
во постапките за одделни категории возила, вредноста 
на часот за извршување на работите, потребните тро-
шоци за акредитација и овластување на техничките 
служби, пропишаниот кадар, просторните услови и 
потребната опрема за нормално функционирање на ов-
ластените технички служби.  

 
Член 3 

Висината  на  трошоците во постапката за возила 
кои се еднаш одобрени, а на кои се извршени преправ-
ки или поправки се дадени во Прилог 1 кој е составен 
дел на овој правилник.  

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

   
Бр. 25-5446/4  

18 ноември 2013 година Министер, 
Скопје Ваљон  Сараќини, с.р. 
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3846. 
Врз основа на член 11 став (1) алинеја 11 од Законот за возила („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.140/08, 53/11, 123/11 и 70/13), министерот за економија, донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ  ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО ОД СТРАНА НА 

ТЕХНИЧКИТЕ СЛУЖБИ 
 

Член 1 
Со  овој  правилник  се  пропишува  висината  на  трошоците во постапката за единечно одобрување на во-

зило од страна на техничките служби. 
 

Член 2 
(1)  Висината  на  реалните  трошоци  за  водење  на  постапките  од  член 1  на  овој правилник  е  опреде-

лена  врз  основа  на  калкулативни  параметри  за  вршење  на услугите во постапката за единечно одобрува-
ње на возило.  

(2) Основа за утврдување на калкулативните параметри за формирање на цената на услугите во постапките 
за единечно одобрување  е  потребното  време  за  извршување  на  работите  за  поедините активности во по-
стапките за одделни категории возила како и вредноста на часот за извршување на работите, потребните тро-
шоци за акредитација и овластување на техничките служби, пропишаниот кадар, просторните услови и пот-
ребната опрема за нормално функционирање на овластените технички служби.  

 
Член 3 

 Висината  на    трошоците за единечно одобрување на возила се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник.  

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 25-5447/4  

18 ноември 2013 година                                                                                    Министер, 
Скопје                                                                                     Ваљон  Сараќини, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3847. 

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 
4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, бр. 25/2007, бр. 
7/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011 и бр.13/2013), како и 
врз основа на член 10 став 2 и член 12-a од Правилни-
кот за начин и време на запишување и бришење на ак-
ционерско друштво, содржина и начин на водење, ажу-
рирање на податоците и пристап на јавноста до Регис-
тарот на акционерски друштва со посебни обврски за 
известување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.6/2007, бр.31/2011 и бр.76/2013), Комисијата 
за хартии од вредност на Република Македонија на 
седницата одржана на ден 14.11.2013 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО 

ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
1. Друштвото ОХИМ ГЕС АД ГОСТИВАР СЕ БРИ-

ШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување, поради стечај.  

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

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
 Комисија за хартии од вредност 
 на Република Македонија 

Бр. УП1 07 -146 
11 март 2013 година 

По овластување на претседател 
Комисионер, 

Скопје Милаим Ајдини, с.р. 
_________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

3848. 
Врз основа на член 44 ставови (1) и (7) од Законот 

за воздухопловство (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 
80/12 и 155/12), директорот на Агенцијата за цивилно 
воздухопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ, НАЧИНОТ И ПРАВИЛАТА 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАТПРЕВАРИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат посебните ус-
лови, начинот и правилата на организирање на натпре-
вари како воздухопловно-спортска дејност. 

 
Член  2 

Натпревар како воздухопловно-спортска дејност 
(во натамошниот текст: натпревари) е меѓународно или 
национално јавно прикажување пред публика на летач-
ки способности и достигнувања на пилоти на авиони, 
хеликоптери, лесни и ултра лесни авиони, едрилици, 
змејови, балони, параглајдери, падобранци, моделари, 
со цел постигнување на спортски резултати и рекорди. 

2. ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА  
НАТПРЕВАРИ 

 
2.1 Правила за организирање на меѓународни  

натпревари 
 

Член 3 
(1) Меѓународните натпревари се организираат на 

начин и во постапка утврдена согласно Прописите за 
спортски дејности на Меѓународната воздухопловна 
федерација (Federation Aeronautique Internationale 
Sporting code). 

(2) Воздухопловната федерација на Македонија ја 
известува Агенцијата за цивилно воздухопловство (во 
натамошниот текст: Агенцијата) за местото, датумот на 
одржување и видот на натпреварот. 

 
2.2. Правила за организирање на национални 

 натпревари 
 

Член 4 
(1) Национален натпревар може да се одржи во воз-

душен простор претходно резервиран со итно известу-
вање (NOTAM). 

(2) Итното известување (NOTAM) од став (1) на 
овој член треба да биде со важност за денот на одржу-
вањето на натпреварот, и тоа  најмалку 30 минути пред 
започнувањето и 30 минути по завршувањето на ис-
тиот.  

(3) Границите на резервираниот воздушен простор 
треба да бидат точно дефинирани со координати или 
во полупречник од референтна точка дефинирана со 
координати согласно World Geodetic Sistem - WGS 84, 
изразен во мерни единици (километри, наутички милји 
и др).  

(4) Висината на резервираниот воздушен простор 
треба да биде најмалку 1000 метри (3000 стапки) над 
определената максимална работна висина за време на 
натпреварот. 

 
Член 5 

Параметрите на ограничувањата на воздухоплови 
со стварна брзина при маневрирањето во лет помала од 
250 кноти се утврдуваат на следниот начин, и тоа: 

1. Метеоролошки услови 
- Видливост во лет најмалку 8 км; 
- Хоризонтална оддалеченост од облаци најмалку 

1,5 км; 
- Вертикална оддалеченост од долна база на облаци 

најмалку 150 м над горната граница на летање и 
- Без појава на умерена или јака турбуленција.  
2.  Минимална одалеченост од публика 
- од патеката за возење најмалку 15 метри;  
- од полетно слетната патека најмалку 50 метри и 
-  странична оддалеченост на зоната на летање нај-

малку 150 метри. 
 

Член 6 
На национални натпревари кои вклучуваат акробат-

ски летови, акробатски фигури се изведуваат во соглас-
ност со упатствата на производителот за одреден тип 
на воздухоплов. 

 
Член 7 

(1) Минималната безбедна висина на летање и зав-
ртувања на летачките средства треба да изнесува 50 
метри, освен ако со уверението за работа од член 20 на 
овој правилник поинаку не е определено. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член минимал-
ната безбедна висина за елементот бришечко летање 
треба да изнесува најмалку две величини на распон на 
крилата за соодветниот авион или едрилица, односно 
две величини во пречник на моторот на хеликоптер. 
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Член 8 

На натпреварот не може да се врши полетување и 

слетување во група и групно летање на воздухоплови 

од различни типови освен ешалонирано настапување 

на група составена од подгрупи со ист тип на возду-

хоплови. 

 

Член 9 

За време на падобранските скокови, не треба да се 

изведуваат било какви други летачки активности во зо-

ната на скокањето. За време на падобрански скокови не 

треба да работат моторите на авионите, односно хели-

коптерите на земја. Слетување на воздухопловот од кој 

се извршени падобранските скокови не треба да се 

врши, ако слетувањето се врши на исто леталиште се 

до приземјувањето и на последниот падобранец. 

 

Член 10 

(1) Организаторот на натпреварот треба да го одре-

ди просторот за сместување на публиката така да исти-

от се наоѓа исклучиво странично во однос на местото 

за полетување и слетување, прелетување на воздухоп-

ловите, зоната на летањето, доскок на падобранците 

или кој се користи за други воздухопловни активности, 

односно странично од главните патеки, кои се користат 

за вршење на други летови како и надвор од секторите 

за приод и заминување кои им припаѓаат. 

(2) Просторот од став (1) од овој член треба да биде 

ограден и јасно обележан со знаци на забрани и инфор-

мации за да се оневозможи пристап на површините на 

кои се одвива натпреварот, односно во реонот под воз-

душниот простор предвиден за активности за време на 

натпреварот. 

(3) Неовластени лица и возила не треба да се дви-

жат надвор од просторот наменет за публика и за пар-

кирање на возила. 

(4) Растојанието на првиот ред на публиката од ра-

бот на полетно-слетната патека не треба да биде пома-

ло од 50 метри. 

 

Член 11 

Не треба да се врши надлетување над просторот на-

менет за сместување на публиката и извршување на ма-

неври во кои векторот на брзината на воздухопловот е 

кон публиката. 

 

Член 12 

Во просторот од 20 метри од воздухопловите, ста-

тичните места за полнење гориво и цистерните за точе-

ње гориво не треба да се пуши. 

 

Член 13 

Учесниците на натпреварот пилоти треба да посе-

дуваат важечка дозвола за соодветнит вид на воздухоп-

лов и да имаат најмалку десет часа остварен налет во 

последните три месеци. 

 Член 14 

(1) На натпреварот може да учествуваат воздухоп-

лови кои се регистрирани, имаат доказ за пловидбеност 

и поседуваат гаранција за техничка исправност најмал-

ку на ниво на извршен 50 часовен повремен преглед. 

(2) На натпревар не може да учествува експеримен-

тален воздухоплов, освен кога се организира натпревар 

во моделарство.  

 

Член 15 

Целокупното  летање во текот на натпреварот на 

сите воздухоплови се врши исклучиво со висиномери 

подесени по QFE – Atmospheric pressure at aerodrome 

elevation (атмосферски притисок на нивото на аеродро-

мот).  

Член 16 

(1)  На натпревар не треба да учествуваат воздухоп-

лови без воспоставена двострана радио врска помеѓу 

воздухопловот и контролата на летање која раководи 

со летањето, како и настап на екипаж со кој контролата 

на летање не може да комуницира на македонски или 

на англиски јазик. 

(2) За време на натпреварот дозволено е користење 

на стандардна воздухопловна фразеологија на македон-

ски или на англиски јазик во зависност од карактерот 

на натпреварот. 

 

Член 17 

(1) Националeн натпревар може да организира 

правно лице по претходно извршен надзор и издадено 

уверение за работа од страна на Агенцијата и на кој му 

е одобрено организирање на натпревар.  

(2) Уверението за работа од став (1) на овој член му 

се издава на правно лице кое има: 

а) решение за упис во Централен регистар на Ре-

публика Македонија; 

б) соодветна организација и структура на управу-

вање; 

в) договор за дело на лицата ангажирани во правно-

то лице;  

г) воздухоплови и опрема соодветни на видот на 

натпревари кои ќе се организираат; 

д) одобрение или договор за користење на одреден 

аеродром, леталиште или терен и 

 ѓ) прирачник за организирање на натпревари. 

(3) Барање за издавање на уверението за работа од 

став (1) на овој член, поднесува правното лице до 

Агенцијата. 

(4) Доколку барањето од став (3) на овој член е це-

лосно и доколку се утврди дека се исполнети условите 

од став (2) на овој член, Агенцијата издава уверение за 

работа по доставен доказ за платен надоместок утврден 

со Tарифникот на Агенцијата. 

 

Член 18 

(1) Доколку националниот натпревар се одржува во 

контролиран воздушен простор, Агенцијата издава 

одобрение за организирање на натпревар, по предход-

но добиена согласност од давателот на услуги на воз-

духопловна навигација. 
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(2) За организирање на натпревар на кој треба да 

учествува државен воздухоплов, одобрение за органи-

зирање на натпревар издава Агенцијата по предходно 

добиено мислење од надлежните министерства соглас-

но Законот за воздухопловство.  

 (3) Барање за издавање на одобрение за одржување 

на натпревар во воздухопловно-спортска дејност, под-

несува правното лице до Агенцијата во писмена форма, 

најдоцна 14 дена пред планираниот почеток на одржу-

вањето на натпреварот.  

(4)  Барањето од став (3)  на овој член треба да ги 

содржи следните податоци:  

1. Назив, адреса, односно  седиште и контакт теле-

фон на организаторот на натпреварот; 

2. Назив, вид, цел и датум (време, временски пери-

од во денот), на одржување на натпреварот;  

3. Име и презиме и контакт телефонски број на ра-

ководителот на натпреварот, односно на раководителот 

на летањето;  

4. Место на одржување на натпреварот; 

5. Реон на летање (доколку натпреварот опфаќа 

рутно летање); 

6. Висина на летовите изразено во QNH - Аltimeter 

sub-scale setting to obtain elevation when on the ground 

(подесување на барометарските скали на висиномерите 

така да при приземјувањето да ја покажува висисната 

на аеродромот); 

7. Потврда за обезбедена служба за прва помош; 

8. Потврда за обезбедена противпожарна служба 

(доколку натпреварот опфаќа летање со воздухоплови 

со мотор); и 

9. Потврда од Министерството за внатрешни рабо-

ти за пријавена воздухопловно-спортска дејност –нат-

превар. 

(5)  Кон барањето од став (3) на овој член се доста-

вуваат следните документи:  

1. Согласност на операторот на аеродромот за од-

ржување на натпреварот; 

2. Скица на реонот на кој е планиран натпреварот 

со податоци за големината и стручна проценка за прик-

ладноста на тој реон за одржување на натпреварот, ка-

ко и доказ за право на користење на тој реон во случај 

кога планираниот натпревар не се одржува на аерод-

ром и 

3. Елаборат за натпреварот.  

 

Член 19 

(1) Елаборатот од член 18 став (5) точка 3 на овој 

правилник треба да содржи: 

1.  Име и презиме на раководителот (директор) на 

натпреварот кој ќе раководи со активностите поврзани 

со подготовка и реализација на натпреварот; 

2.  Име и презиме, тип и број на дозвола на раково-

дителот на летањето, односно скокањето кој ќе раково-

ди и кординира со активностите поврзани со подготов-

ка и реализација на натпреварот и кој: 

- за натпревари кои вклучуваат летање со авиони, 

треба да поседува најмалку дозвола на приватен пилот 

на авион (PPL) со овластување инстуктор; 

- за натпревари кои вклучуваат летање со едрилици, 

треба да поседува дозвола на пилот на едрилица со 

впишано овластување за инструктор или за летање со 

патник во комерцијални цели (професионален пилот на 

едрилица); 

- за натпревари кои вклучуваат летање со ултра лес-

ни авиони, треба да поседува дозвола за пилот на ул-

тралесно летало (UL) со впишано овластување за 

инструктор или, дозвола за приватен пилот на авион 

(PPL) со овластување за инстуктор; 

- за натпревари кои вклучуваат скокање со падоб-

рани, треба да поседува дозвола на падобранец со ов-

ластување најмалку за Ц категорија или инструктор по 

падобранство; 

- за натпревари кои вклучуваат летање на крила за 

слободно летање (змаеви и параглајдери), треба да по-

седува дозвола на пилот на крила за слободно летање 

со впишано овластување за инструктор; 

- за натпревари кои вклучуваат летање со балони, 

треба да поседува дозвола за пилот на балон со впиша-

но овластување за инстуктор; 

3. Име и презиме, тип и број на дозвола на помош-

ниците на раководителите на летањето, односно скока-

њето од точка 2 на овој член; 

4. Навигациски план на рутите (место на полетува-

ње и прекретници на рутата со место на слетување), во 

случај кога натпреварот опфаќа рутно летање;  

5.  Скица на  аеродромот, леталиштето или теренот 

на кој се организира натпреварот со податоци за прос-

торот за сместување на публиката; 

6. Зона за летање, односно скокање на падобранци-

те и паркинг зона за службени возила (брза помош, 

противпожарни возила, полиција, обезбедување и сл); 

7. Програма за натпреварот во која се наведуваат 

бројот на планираните содржини, бројот на учесни-

ците, временската рамка, видот на воздухопловите кои 

ќе учествуваат;  

8. Начин на обезбедување на: 

-  служба за прва помош, 

- служба за противпожарно спасување (за натпрева-

ри кои вклучуваат летање на воздухоплови со мотор), 

-  просторот наменет за публиката (скица) и 

-  неопходните метереолошки податоци и 

9. Географска должина и ширина изразена согласно 

World Geodetic Sistem - WGS 84 и вертикални граници  

на потребниот воздушниот простор за одржување на 

натпреварот. 

(2) Елаборатот од став (1) на овој член треба да би-

де потпишан од раководителот (директорот) на натпре-

варот и заверен со пачат на правното лице што го орга-

низира.  

 

Член 20 

(1) Агенцијата во рок од пет дена од приемот на ба-

рањето од член 18 на овој правилник го известува 

писмено подносителот за приемот на барањето и за ли-

цето кое ќе соработува и координира со раководителот 

на натпреварот. 
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(2) Доколку барањето е целосно и доколку се ут-

врди дека се исполнети пропишаните услови за органи-

зирање на натпревар, Агенцијата издава одобрение со 

кое се одобрува организирањето на натпреварот по 

доставен доказ за платен надоместок утврден со Tари-

фникот на Агенцијата. 

 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 

Бр. 10-1316/3 
Агенција за цивилно 

воздухопловство,  
7 ноември 2013 година Директор, 

Скопје д-р Дејан Мојсоски, с.р. 
__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

3849. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенци-
јата за храна и ветеринарство, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ 
УВОЗ И ТРАНЗИТ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУ-
ВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА 
ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ОДРЕДЕ-
НИ ТРЕТИ ЗЕМЈИ И ДЕЛОВИ ОД ТРЕТИ ЗЕМЈИ (

*
) 

 
Член 1 

Со ова решение се преземаат безбедносни мерки 
при увоз и транзит заради заштита од внесување на ви-
русот на африканска свинска чума во Република Маке-
донија од Русија и Белорусија.  

  
Член 2 

Определени поими употребени во ова решение го 
има следното значење: 

1) “Возило за транспорт“ е возило кое што се ко-
ристело за транспорт на живи животни или за тран-
спорт на храна за животни до одгледувалиштата; и 

2) „Одговорно лице на возило за транспорт” е опе-
раторот или возачот на возилото за транспорт од али-
неја 1 на овој член. 

 
Член 3 

(1) Возилото за транспорт од земјите од член 1 на 
ова решение, во случај кога пред влезот во Република 
Македонија било растоварано, пред неговиот натовар и 
влез во Република Македонија теба да биде исчитено и 
дезинфицирано. 

                            

 Со ова решение се врши усогласување со одредбите на Одлука-

та на Комисијата за Имплементација бр, 2013/426/ЕУ од 5 август 
2013 година за мерките за превенција од внесување во Унијата на 
вирусот на Африканска свинска чума од одредени трети земји 
или делови од територии на трети земји во кои присуството на 
таа болест е потврдено и со која се повлекува Одлуката 
2011/78/ЕУ, CELEX бр. 32013D0426 

(2) Чистењето и дезинфекцијата од став (1) на овој 

член се однесува на делот од возилото за чување на 

животните, приколката на возилото, натоварната 

рампа, опремата која била во контакт со животните, ка-

бината на возачот и неговата заштитната облека и обу-

вки кои се користеле при растовар на живите животни 

или храната за исхрана на животни. 

(3) Одговорното лице на возилото за транспорт дос-

тавува писмена изјава за спроведено  чистење и дезин-

фекција од став (1) на овој член.  

(4) Формата и содржината изјавата од став (3) на 

овој член е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на 

ова решение.  

 

Член 4 

(1) Официјалниот ветеринар на граничен премин на 

влез во Република Македонија врши визуелен преглед 

на возилото за транспорт од Русија и Белорусија со цел 

да утврди дали истите се задоволително исчистени и 

дезинфицирани. 

(2) Доколку прегледот од став (1) на овој член пока-

же дека чистењето и дезинфекцијата не е задоволи-

телно, официјалниот ветеринар на граничен премин на 

влез во Република Македонија наредува дополнително 

чистење и  дезинфекција на возилата за транспорт. 

(3) Дополнителното чистење и дезинфекција од 

став (2) на овој член се врши на соодветно определено 

место за таа намена од страна на Агенцијата за храна и 

ветеринарство и колку што е можно поблиску до гра-

ничниот премин на влез во Република Македонија. 

(4) Доколку не постои соодветно определено место 

за чистење и дезинфекција во близина на граничниот 

премин на влез во Република Македонија или постои 

ризик со неисчистеното возило за транспорт да се вне-

се вирусот на африканска свинска чума во Република 

Македонија, официјалниот ветеринар го забранува вле-

зот на возилото за транспорт. 

(5) За извршениот преглед со задоволителен резул-

тат се издава сертификат чија копија се доставува и на  

одговорното лице за транспорт на возилото.  

(6) Формата и содржината на сертификатот од став 

(5) на овој член е дадена во Прилог 2 кој е составен дел 

на ова решение.  

 

Член 5 

Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

 

Бр. 02-3380/5 

Агенција за хана и 

ветеринарство,  

15 ноември 2013 година Директор, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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3850. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенци-
јата за храна и ветеринарство, донесе  

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА НА ЖИВА ЖИВИНА, КОКОШКИ НЕСИЛКИ, 
ЕДНОДНЕВНИ ПИЛИЊА И ЈАЈЦА ЗА ВЕДЕЊЕ  

ПО ПОТЕКЛО ОД ИТАЛИЈА 
 

Член 1 
(1) Заради спречување на внесување на вирусот на 

високо патогена авијарна инфлуенца од субтипот H7N7 
од Италија, се забранува увозот во Република Македо-
нија на жива живина, кокошки несилки, еднодневни 
пилиња и јајца за насад од одгледувалишта по потекло 
од зоните наведени во Прилогот Дел А, Дел Б и Дел В 
кој е составен дел на ова решение.  

(2) Забраната од  став (1) од овој член не се приме-
нува на увоз на еднодневни пилиња од зоните наведени 
во Прилогот Дел В на ова Решение, доколку инкуба-
торската станица од која истите се испорачани приме-
нува биосигурносни мерки и јајцата за насад или ед-
нодневните пилиња од кои потекнуваат не биле во кон-
такт со други јајца за насад или еднодневни пилиња со 
различен здравствен статус.  

(3) Забраната од став (1) од овој член не се приме-
нува на увоз на јајца за насад од зоните наведени во 
Прилогот Дел В на ова Решение, доколку  јајцата и 
нивното пакување се дезинфицирани пред испорака и е 
обезбедена нивна следливост.  

(4) Ветеринарно-зравствените сертификати кои ги 
придружуваат пратките од ставoвите (2) и (3) на овој 
член треба да ги содржат зборовите: “Пратката е во 
согласност со здравствените барања наведени во Одлу-
ката на Комисијата за Имплементација бр. 2013/443/ЕУ 
односно еквивалентниот национален пропис од облас-
та на ветеринарното здравство“.  

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 

Бр. 02-6170/3 
Агенција за храна и 

ветеринарство  
15 ноември 2013 година Директор, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
 

Прилог  
 
Дел А 
Заштитни зони во Италија:  
Подрачја кои ги опфаќаат следните општини:  
 
- Остелато (поштенски број 44020), 
- Портомаџоре (поштенски број 44015), 
- Мордано (поштенски број 40027), 
- Багнара ди Ромања (поштенски број 48010), 
- Дел од територијата на општината Имола која се 

наоѓа источно од државниот пат 610 и северно од 
државниот пат 9 “Виа Емилиа“, 

- Дел од територијата на општината Солароло која 
се наоѓа северно од раскрсницата на автопатот А4 до 
Равена, 

- Дел од територијата на општината Бондено која се 
наоѓа јужно од државниот пат 496 и западно од реката 
Панаро, и 

- Дел од територијата на општината Финале Емилиа 
која се наоѓа северно од државниот пат 468, источно од 
регионалниот пат 9 и западно од реката Панаро. 

 
Дел Б 
Зони под надзор во Италија: 
Подрачја кои ги опфаќаат следните општини:  
 
- Аргента (поштенски број 44011) 
- Koмакио (поштенски број 44022) 
- Маси Торело (поштенски број 44020) 
- Миљарино (поштенски број 44027) 
- Миљаро (поштенски број 44020) 
- Остелато (поштенски број 44020), 
- Портомаџоре (поштенски број 44015) 
- Трезигаљо (поштенски број 44039) 
- Дел од територијата на општината Ферара која се 

наоѓа источно од државниот пат 15 “Улица Помпоса“ и 
регионалниот пат “Улица Понте Аса“ 

- Багнара ди Ромања (поштенски број 48010), 
- Кастелболоњезе (поштенски број 48014) 
- Кастелгуелфо (поштенски број 40023) 
- Конселиче (поштенски број 48017) 
- Котињола (поштенски број 48010) 
- Фаенца  (поштенски број 48018) 
- Имола (поштенски број 40026) 
- Луго (поштенски број 48022)  
- Масаломбарда (поштенски број 48024) 
- Свети Агата  Сул Сулсантерно (поштенски број 

48020) 
- Солароло (поштенски број 48027) 
- Бондено (поштенски број 44012) 
- Финале Емилиа (поштенски број 41034) 
- Мирабело (поштенски број 44043) 
- Свети Агостино (поштенски број 44047) 
- Ченто (поштенски број 44042) 
- Дел од територијата на општината Цревалкоре ко-

ја се наоѓа северно од “Улица Прованоне“ и источно од 
регионалниот пат 9 “Улица Прованоне“ (поштенски 
број 40014) 

- Дел од територијата на општината Мирандола ко-
ја се наоѓа источно од железницата Модена-Верона 
(поштенски број 41037) 

- Дел од територијата на општината Сан Феличе ко-
ја се наоѓа источно од железницата Модена-Верона 
(поштенски број 41038) 

- Дел од територијата на општината Сермиде која 
се наоѓа источно од регионалниот пат 35 “Улица Поле“ 
и западно од регионалниот пат 35   (поштенски број 
41028) 

- Дел од територијата на општината Фелоника која 
се наоѓа јужно од регионалниот пат 35 “Улица Поле“ 
(поштенски број 41022) 

 
Дел В 
Останати зони со ограничување во Италија: 
Подрачја кои ги опфаќаат следните општини:  
 
- Алфонсине (поштенски број 48011) 
- Ариано Нел Полезине (поштенски број 29002) 
- Бањакавало (поштенски број 39002) 
- Бера (поштенски број 38002) 
- Бертиноро (поштенски број 40003)  
- Брисигела (поштенски број 39004) 
- Касола Валсенио (поштенски број 39005) 
- Кастрокаро Терме и Тера Дел Соле (поштенски 

број 40005) 
- Червиа (поштенски број 39007) 
- Чезена (поштенски број 40007) 
- Чезенатико (поштенски број 40008)   
- Чодигоро (поштенски број 38005)  
- Чорбола (поштенски број 29017) 
-Довадола (поштенски број 40011) 
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- Форлимпополи (поштенски број 40013) 
- Форли (поштенски број 40012) 
- Фусињано (поштенски број 39011) 
- Гамбетола (поштенски број 40015) 
- Гатео (поштенски број 40016) 
- Горо (поштенски број 38025) 
- Јоланда ди Савоиа (поштенски број 38010) 
- Лагосанто (поштенски број 38011) 
- Лонгјано (поштенски број 40018) 
- Маса Фискаља (поштенски број 38013) 
- Мелдола (поштенски број 40019) 
- Мезола (поштенски број 38014) 
- Модиљана (поштенски број 40022)  
- Папоце (поштенски број 29034) 
- Порто Толе (поштенски број 29039) 
- Порто Виро (поштенски број 29052) 
- Предапио (поштенски број 40032) 
- Равена (поштенски број 39014) 
- Риоло Терме (поштенски број 39015) 
- Руси (поштенски број 39016) 
- Сан Мауро Пасколи (поштенски број 40041) 
- Савињано Сул Рубиконе (поштенски број 40045) 
- Таљо Ди По (поштенски број 29046) 

_____________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА 
РЕПУБЛИКА НА МАКЕДОНИЈА 

3851. 
Согласно член 137 став 6 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/2011, 136/2011 и 79/2013) и член 18 од Правилникот 
за енергетска контрола („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.94/2013), Управниот одбор на Агенци-
јата за енергетика на седницата одржана на 18.11.2013 
година ја донесе следната 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ НА 
ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОРИ 

 
1. ВОВЕД 
 
Основните елементи на Програмата за обука и по-

лагање на испити на енергетски контролори се содржа-
ни во членовите 18 и 19 и Прилогот 12 од Правилникот 
за енергетска контрола („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.94/2013). Оваа Програма ги доразрабо-
тува и допрецизира основните елементи од Правилни-
кот. Според оваа програма треба да се водат: 

- заинтересираните правни лица за спроведување на 
обуки при изработка на детален план и организација на 
спроведување на Програмата за обука, и 

- избраните обучувачи при спроведување на Прог-
рамата за обука. 

Програмата за обука на лицата кои спроведуваат 
енергетски контроли е составена за да овозможи лица-
та што ја посетуваат да се здобијат со потребни знаења 
за организација и спроведување на енергетски контро-
ли и изработка на извештаи со оценка и препорака за 
мерки за подобрување на енергетската ефикасност. Со 
посетување на Програмата за обука се стекнуваат и 
знаења за законодавната рамка за енергетска ефикас-
ност, а особено за енергетски контроли во Европската 
унија и во Република Македонија, за методологијата 
(чекорите) за спроведување на енергетските контроли 
во согласност со овој правилник, за можните мерки за 
подобрување на енергетската ефикасност во зградите 
како и за начинот на изработка на извештајот за спро-
ведената енергетска контрола. 

Фокусот на Програмата за обука се става на самата 
постапка на спроведување на енергетска контрола и из-
работката на извештајот. Со програмата не се предви-
дува длабинско теоретско толкување на работата на 
поединечни технички системи на зградите. 

Покрај елементите за кои во оваа Програма е наве-
дено дека треба да се доразработат или прецизираат во 
планот и организацијата на спроведување на обуката 
кој се поднесува заедно со пријавата за обучувач, прав-
ното лице може да ги доразработува и другите елемен-
ти од оваа Програма што се дадени во одредена рамка, 
но притоа да не излезе надвор од рамката. 

 
2. БРОЈ НА ОБУКИ 
 
Вкупниот број на обуки што избраните обучувачи 

може да ги спроведуваат во периодот на важност на ре-
шението за избор, односно за време на периодот за кој 
обучувачот е овластен да спроведува обуки, не е огра-
ничен. 

Заради практична примена на одредбите од Законот 
за енергетика и Правилникот за енергетска контрола 
кои што се однесуваат на спроведување на енергетски 
контроли кај лицата од јавниот сектор, обучувачите 
треба да започнат со реализација на првата обука за-
почнат во период од 60 дена од донесувањето на реше-
нието за избор. 

 
3. ФОНД НА ЧАСОВИ ПО ОБУКА 
 
Вкупниот број на часови кои обучувачот треба да 

ги реализира е 90, од кои за: 
- теоретска настава се посветуваат 63 часови, и 
- практична работа се посветуваат 27 часови. 
Времетраење на еден час е 45 минути. 
Максималниот број на часови што може да се реа-

лизираат во рамките на еден ден е 8, додека во рамките 
на една седмица е 24. 

Од започнувањето со теоретска настава до завршу-
вањето на практичниот дел од програмата за обука не 
треба да изминат повеќе од 60 дена. 

 
4. ПОГЛАВЈА И ТЕМИ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ОБУКА 
 
Следните наставни поглавја и теми мора да бидат 

содржани и обработени за време на обуките. Заинтере-
сираните лица за спроведување на обуки треба да пред-
ложат точен фонд на часови по поглавје водејќи се од 
дадениот минимум и максимум, како и од вкупниот 
број на часови за обука. Заинтересираните лица за 
спроведување на обуки може да предложат и дополни-
телни теми за обработка, кои што се поврзани со соод-
ветното поглавје, но притоа не смее да се надмине 
вкупниот фонд на часови по поглавје и обука.   

Агенцијата за енергетика на Република Македонија 
на  својата веб локација (http://ea.gov.mk/) ќе направи 
посебна секција во која ќе ги прикачи релевантните до-
кументи (стратегии, акциски планови, национални про-
писи, законодавство на ЕУ и други) посочени во оваа 
програма како теми за обработка на обуките. Доколку 
одредени материјали од посочените или од оние што 
обучувачот ќе ги користи за потребите на другите пог-
лавја и теми на обуката не се достапни на македонски 
јазик, тогаш обучувачот треба да направи напори исти-
те да бидат преведени и обезбедени на македонски ја-
зик за време на спроведување на обуката. 

 
1. Енергетската ефикасност и енергетските  

контроли во Европската унија (2-4 часа) 
 
1.1. Основни начела и цели на Директивата 

2006/32/EЗ за енергетска ефикасност и енергетски ус-
луги 
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1.1.1. Одредбите од оваа Директива поврзани со 
енергетски контроли 

1.2. Основните начела и цели на Директивата 
2010/31EУ за енергетските карактеристики на зградите 

1.2.1. Одредбите од оваа Директива поврзани со оз-
начување на згради, минимални барања за енергетски 
карактеристики на зградите, пресметка на економски 
оправдани нивоа на енергетски карактеристики на 
зградите, методологија за пресметка на енергетските 
карактеристики на зградите, технички системи во згра-
дите и друго 

1.3. Основните начела и цели на Директивата 
2008/1/EЗ за интегрално спречување и контрола на за-
гадувањето (IPPC директива) 

1.3.1. Референтен документ (BREF) на најдобрите 
достапни технологии (BAT) за енергетска ефикасност 

1.4. Основни начела и цели на Директивата за енер-
гетска ефикасност 2012/27/ЕУ 

1.5. Преглед на другите меѓународни стратешки до-
кументи, директиви и прописи поврзани со енергетска-
та ефикасност 

1.6. Преглед на национални стратешки документи 
поврзани со енергетската ефикасност 

1.6.1. Стратегија за развој на енергетиката во Ре-
публика Македонија до 2030 година 

1.6.2. Стратегија за унапредување на енергетската 
ефикасност во Република Македонија до 2020 година 

1.6.3. првиот Акционен план за енергетска ефикас-
ност (2010-2012 година) и сите наредни акциони пла-
нови за енергетска ефикасност 

1.7. Преглед на добрата регионална и светска 
пракса, односно правната рамка и практичните искус-
тва во имплементација на енергетски контроли 

 
2. Правна рамка за енергетска ефикасност и енергетски 

контроли во Република Македонија (3-5 часа) 
 
2.1. Закон за енергетика и подзаконските акти 
2.1.1. Закон за енергетика 
2.1.2. Правилник за енергетски карактеристики на 

зградите 
2.1.3. Правилник за енергетска контрола 
2.1.3.1. Видови на енергетски контроли 
2.1.3.2. Основни начела и фази на спроведувањето 

на енергетската контрола 
2.1.3.3. Правата и обврските на овластените енер-

гетски контролори 
2.2. Технички прописи во врска со системи во згра-

дите 
2.2.1. Техничкиот пропис за рационално користење 

и топлинската заштита во зградите 
2.2.2. Техничкиот пропис за системите за греење и 

ладење на зградите 
2.2.3. Техничкиот пропис за системите за вентила-

ција,климатизација и климатизација на зградите 
2.2.4. Техничките прописи за оџаци во зградите 
2.2.5. Преглед на другите релевантни национални 

прописи кои ја уредуваат областа на енергетска ефи-
касност на зградите (Уредба за еко дизајн на произ-
води, Правилник за означување на потрошувачката на 
енергија и другите ресурси за производите што корис-
тат енергија и други прописи) 

2.3. Закон за безбедност и здравје при работа 
2.4. Закон за градба 
2.5. Релевантни македонски, европски или меѓуна-

родни стандарди  
 

3. Анализа на постоечката состојба на енергетската 
ефикасност на зградите, градежните единици, 
постројките и индустриските процеси (24-30 часа) 

 
3.1. Подготовка за спроведувањето на енергетска 

контрола 
3.1.1. Комуникација со нарачателот 

3.1.2. Изработка на план на активности и план за 
мерења на локацијата 

3.1.3. Посета на локацијата 
3.1.4. Собирање на податоци 
3.1.4.1. Податоци потребни за спроведување на 

енергетска контрола на зградата и извори на подато-
ците 

3.1.4.2. Податоци потребни за спроведување на кон-
троли на системот за греење и системот за климатиза-
ција и изворите на податоци 

 
3.2. Енергетски карактеристики на згради 
3.2.1. Градежна физика 
3.2.2.  Пресметка според методологијата за опреде-

лување на енергетските карактеристики на зградите, 
односно градежните единици 

3.2.3. Барања за енергетската ефикасност на новите 
згради и градежни единици, како и зградите и градеж-
ните единици што се предмет на значителна рекон-
струкција 

3.2.4. Начин на контрола на усогласеноста на згра-
дите и градежните единици, уреди и постројки со од-
редбите на правилникот 

3.2.5. Услови за проектирање и градба на нови и 
значителна реконструкција на постојни згради или гра-
дежни единици од аспект на енергетска ефикасност 

3.2.6. Начин и период на контрола на системите за 
греење 

3.2.7. Начин и период на контрола на системите за 
климатизација 

3.2.8. Осветлување 
3.2.9. Типови на згради и градежни единици во соп-

ственост на лицата од јавниот сектор за кои е задолжи-
телно вградувањето на сончеви колектори за топла во-
да при изградбата на нови и значителна реконструција 
на постојните објекти 

3.2.10. Начин на изработка на сертификат за зграда 
согласно правилникот за енергетски карактерстики на 
згради 

3.3. Карактеристични/специфични мерења на лока-
цијата 

3.3.1. Преглед на препорачаните мерења во текот 
на спроведувањето на општата енергетска контрола 

3.3.2. Преглед на препорачаните мерења во текот 
на спроведувањето на деталната енергетска контрола  

3.3.3. Преглед на задолжителните мерења во текот 
на спроведувањето на контролата на системот за грее-
ње и системот за климатизација 

3.3.4. Основи на мерењата на електричните вели-
чини, содржината на димни гасови, температурата, ос-
ветлувањето, бучавата, протокот, притисокот и термо-
визијата 

3.3.5. Спроведување на карактеристичните мерења 
во лабораториски услови 

3.3.6. Обработка на мерните податоци 
3.4. Анализа на потрошувачката на енергија и вода 

во зградите 
3.4.1. Одредување на референтната потрошувачка 

на енергија и вода 
3.4.2. Изработка на енергетскиот биланс 
3.4.2.1.  Елементи на билансот на топлинска енер-

гија 
3.4.2.2.  Елементи на билансот на електрична енер-

гија 
3.4.2.3.  Елементи на билансот на разладна енергија 
3.4.2.4.  Елементи на билансот на вода 
3.4.2.5.  Изработка и приказ на вкупниот енергетски 

биланс 
3.4.3. Изработка на билансот на трошоци 
3.5. Дефинирање на показателите на потрошувачка 

на енергија и вода и оценка на вкупната енергетска 
ефикасност на зградата 
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3.6. Одредување на емисиите на CO2 како послед-
ица на потрошувачката на енергија и вода во зградата 

3.7. Анализа на праксата на управување со потро-
шувачката на енергија со користење на матрицата за 
систематско управување со потрошувачката на енерги-
јата 

 
4. Преглед на можности за подобрување на енергетската 

ефикасност во зградите (24-28 часа) 
 
4.1. Воспоставување и примена на системот за уп-

равување со енергијата 
4.1.1. Воспоставување на организациска структура 
4.1.2. Алатки за следење и анализа на потрошувач-

ката на енергија (CNUS) 
4.1.3. Набавка на енергија -тарифни системи и цени, 

достапност на енергенсите на локацијата 
4.1.4. Оценка на потенцијалот за подобрување на 

енергетската ефикасност преку воведување на систем 
за управување со енергијата 

4.2. Преглед на типичните мерки за подобрување на 
енергетската ефикасност во зградите 

4.2.1. Елементи на надворешната изолација на згра-
дата 

4.2.2. Системи за производство на топлинска енер-
гија 

4.2.3. Системи за производство на разладна енер-
гија 

4.2.4. Системи за дистрибуција на топлинска енер-
гија, вода, пареа и воздух 

4.2.5. Системи за вентилација и климатизација 
4.2.6. Системи за снабдување со електрична енер-

гија 
4.2.7. Системи за компримиран воздух 
4.2.8. Електромоторни погони / Системи за елек-

трично осветлување 
4.2.9. Други потрошувачи на електрична енергија 
4.2.10. Системи за припрема на потрошна топла 

вода 
4.2.11. Системи за водоснабдување 
4.2.12. Системи за мерење и управување 
 

5. Изработка на извештај (4-6часа) 
 
5.1. Изработка на извештај за спроведената енергет-

ска контрола на зградата 
5.1.1. Содржина на извештајот и на резимето на из-

вештајот 
5.1.2. Техничко-економска анализа на препознаени-

те потенцијали за заштеди на енергија 
5.1.2.1. Одредување на сложеноста на мерките за 

подобрување на енергетската ефикасност 
5.1.2.2. Проценка на годишните заштеди на енер-

гија 
5.1.2.3. Проценка на годишните парични заштеди 
5.1.2.4. Проценка на редукцијата на емисиите на 

CO2 на годишно ниво 
5.1.2.5. Проценка на трошоците на вложување за 

спроведување на мерката 
5.1.2.6. Пресметка на економските показатели на 

вложувањата 
5.1.2.6.1.  Показатели кои се користат во извештајот 

за спроведената општа енергетска контрола 
5.1.2.6.2.  Показатели кои се користат во извештајот 

за спроведената детална енергетска контрола 
5.1.3.  Изработка на план за следење, мерење и ве-

рификација на заштедата на енергија 
5.2.  Изработка на извештајот за спроведената кон-

трола на системот за греење во зградата 
5.3. Изработка на извештајот за спроведената кон-

трола на системот за климатизација во зградата 

6. Примена на софтверска алатка (14-18 часа) 
 
6.1. Запознавање со функциите и модулите на една 

софтверска алатка за енергетски карактеристики на 
згради, како и софтверска алатка која се користи за 
анализа на енергетските карактеристики на други енер-
гетски системи. 

6.2.  Практично користење на софтверска алатка ко-
ја е целосно усогласена со Методологијата од Прило-
гот 1 од Правилникот за енергетски карактеристики на 
зградите. Во случај кога предметот на обуката, покрај 
зграда или градежна единица, опфаќа и други системи, 
тогаш при обуката може да се користи и софтверска 
алатка која одговара на специфичностите на предметот 
на обуката. 

Софтверските алатки кои ќе бидат демонстрирани 
за време на обуката се наведуваат во планот и органи-
зација на обуката кој го изработува и доставува прав-
ното лице заедно со пријавата. 

При евалуацијата на пријавите и изборот на обучу-
вачи, Агенцијата за енергетика, доколку оцени дека е 
целисходно и изводливо, може да побара од сите из-
брани обучувачи да користат една иста софтверска 
алатка, во насока на унифицирање на овој значаен дел 
од обуките и понатамошната пракса.  

 
7. Практична работа (27 часа) 

 
Посета на објект со цел спроведување на енергетска 

контрола или практична работа на хипотетички случај 
за објект за кој елементите за кои се спроведува енер-
гетска контрола се зададени од обучувачот. 

Во рамките на практичната работа, 16 часа (два ра-
ботни дена) се посветуваат на посета на објект и терен-
ска работа. Избраниот обучувач ќе предложи листа од 
најмалку 3 објекти во кои учесниците на обуката ќе 
спроведат енергетска контрола, при што објектите мо-
ра да имаат системи за греење и климатизација, а по 
можност и вградени сончеви колектори. Конечниот из-
бор на објектот во кој ќе се спроведе енергетската кон-
трола го врши Агенцијата за енергетика. Обучувачот 
самостојно ја организира посетата на објектот во смис-
ла на комуникација со сопствениците или закупците на 
објектот, како и потребната логистика и опрема за реа-
лизација на практичната работа. 

Преостанатите 11 часа од практичната работа се по-
светуваат на изработка и презентација на извештај за 
спроведена контрола. 

 
5. ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ 
 
Полагањето на стручниот испит се состои од: 
- писмен тест со најмалку 30 прашања од секое од 

поглавјата 1-5 од точката 4 на оваа Програма,и 
- практична работа на учесникот на обуката која се 

состои од изработка на една општа енергетска кон-
трола, со примена на софтверска алатка. 

Начините на кои ќе бидат структурирани прашања-
та од писмениот тест и ќе се спроведе полагањето на 
писмениот тест и практичната работа се наведуваат во 
планот и организација на обуката кој го изработува и 
доставува правното лице заедно со пријавата.За потре-
бите на полагање на писмениот тест, секој избран обу-
чувач уште пред спроведување на првото полагање 
треба да подготви најмалку 200 прашања, во кои ќе би-
дат наведени точните одговори и бројот на бодови што 
секое од нив ги носи. 

По барање на Агенцијата за енергетика, листата на 
прашања и се дава на увид во рамките на контролата 
која ја врши над спроведување на обуката и полагање-
то на испитот. 
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Софтверската алатка која ќе се користи за практич-
ниот дел од испитот треба да биде истата онаа која е 
демонстрирана и учесниците ја користеле за време на 
обуката. 

Обучувачот го спроведува полагањето на испитот 
во сопствени или закупени простории и објекти, корис-
тејќи сопствена или изнајмена опрема, материјали и 
други помагала. Објектот во кој ќе се спроведе прак-
тичниот дел од испитот треба да ги задоволува истите 
барања како и објектот во кој се спроведувал практич-
ниот дел од обуката. 

Полагањето на испитот го спроведува најмалку ед-
но стручно лице кое не било дел од тимот на обучу-
вачи. Стручното лице треба да ги има најмалку истите 
образовни квалификации и работно искуство како и 
обучувачите кои ја спровеле обуката и да биде наведен 
во пријавата за обучувач. Стручното лице врши оцену-
вање на писмениот тест и практичниот дел од испитот. 

Писмениот дел од испитот се спроведува најрано 
15, а најдоцна 30 дена од денот на завршување на обу-
ката. Практичниот дел од испитот се спроведува во пе-
риод од 15 дена од денот на полагање на писмениот 
дел од испитот. 

За лицето кое ја посетувало обуката да може да 
пристапи кон полагање на испитот потребно е да при-
суствува на најмалку 70% од наставата и практичната 
работа. 

Испитот се смета за положен доколку лицето осво-
ило најмалку 70% од бодовите од писмениот тест, како 
и од практичниот дел, кој се состои од: 1. собирање на 
податоци, 2. внесување и обработка на податоци во со-
фтверска апликација и 3. подготовка и презентација на 
извештај за спроведена општа енергетска контрола. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лицето кое не е задоволно од бројот на освоени бо-
дови може да се обрати до Агенцијата за енергетика, 
која во рамките на вршењето на контролата над спро-
ведувањето на обуките и полагањето на испитите, мо-
же да изврши увид во резултатите (писмениот тест и 
извештајот кои биле предмет на оценување). Во завис-
ност од наодите од извршениот увид, Агенцијата за 
енергетика може да побара од обучувачот да изврши 
преоценување на резултатите. 

Врз основа на еднаш посетена обука, лицето може 
да се пријави за полагање на обука најдоцна една годи-
на по завршувањето на обуката. Во спротивно, лицето 
треба повторно да посетува обука доколку сака да се 
пријави за полагање на испит. 

Обучувачите организираат полагање на испит нај-
малку еднаш квартално. 

 
6. ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА 
 
Оваа  Програма за обука ќе се применува за период 

од 3 години сметано од денот на нејзиното усвојување. 
Оваа Програма за обука може да се менува и допол-

нува во текот на периодот на нејзина важност, при што 
секоја промена се објавува на веб локацијата на 
Агенцијата за енергетика и се доставува до избраните 
обучувачи. 

 
Бр. 02-1065/3 Претседател на Управен одбор 

18 ноември 2013 година на Агенција за енергетика,  
Скопје Илија Андонов дипл. маш. инг., с.р. 
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