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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1133. 
Врз основа на членот 14 став (1) алинеја 3, а во 

врска со членот 6 алинеја 5, членовите 15 и 32 став (1) 
од Законот за Советот на јавните обвинители на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 150/2007 и 100/11), претседателот на 
Собранието на Република Македонија на 4 март 2016 
година, распиша  

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ 
ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ШТО 

ГO ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

 
1. Собранието на Република Македонија ќе врши 

избор на еден член на Советот на јавните обвинители 
на Република Македонија.  

2. Заинтересираните кандидати, универзитетски 
професори по право, адвокати и други истакнати прав-
ници, треба во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на Република Маке-
донија“ до Собранието на Република Македонија да 
поднесат пријава, лична биографија и  документи, во 
оргинал или копија заверено на нотар, со кои ќе дока-
жат дека се универзитетски професори по право, адво-
кати и други истакнати правници. 

3.Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Ве-
чер“ и „Лајм“. 

 
Бр. 08-1475/1 Претседател 

4 март 2016 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

1134. 
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНA СТВАР 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движна ствар - отпадок 

од отпадно масло, во количина од 463 кг. со номенкла-
турен број 9905-0000-0481-5, сопственост на Републи-
ка Македонија, чиј корисник е Министерството за од-
брана.  

 
Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии - Управата за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената на Бирото 
за судски вештачења- Скопје, Бр. CB V 223/15, во која 
е проценета вкупната вредност на движната  ствар на 
износ од 463,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 463,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-685/1 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1135. 
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движна ствар - отпадок 

од никлокадмиум, во количина од 13.002 кг. со номен-
клатурен број 9905-0000-0667-8, сопственост на Репуб-
лика Македонија, чиј корисник е Министерството за 
одбрана.  

 
Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии - Управата за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената на Бирото 
за судски вештачења- Скопје, Бр. CB V 223/15, во која 
е проценета вкупната вредност на движната ствар на 
износ од 65.010,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 65.010,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-685/2 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1136. 
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
 Да се изврши продажба на движна ствар - отпадок 

од стакло, во количина од  10 кг. со номенклатурен 
број 9905-1284-1647-2, сопственост на Република Ма-
кедонија, чиј корисник е Министерството за одбрана.  

 
Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии - Управата за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената на Бирото 
за судски вештачења- Скопје, Бр. CB V 223/15, во која 
е проценета вкупната вредност на движната  ствар на 
износ од 10,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 10,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 
 

Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-685/3 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1137. 
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движна ствар- отпадок 

од пластика, во количина од 13.400 кг. со номенклату-
рен број 9905-0000-0028-7, сопственост на Република 
Македонија, чиј корисник е Министерството за од-
брана.  

 
Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии - Управата за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената на Бирото 
за судски вештачења- Скопје, Бр. CB V 223/15, во која 
е проценета вкупната вредност на движната ствар на 
износ од 93.800,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 93.800,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-685/4 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1138. 
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на движна ствар- отпадок 
од гума, во количина од 25.050 кг. со номенклатурен 
број 9905-0000-0391-4, сопственост на Република Ма-
кедонија, чиј корисник е Министерството за одбрана.  

 
Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии - Управата за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената на Бирото 
за судски вештачења- Скопје, Бр. CB V 223/15, во која 
е проценета вкупната вредност на движната  ствар на 
износ од 50.100,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 50.100,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-685/5 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1139. 
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движна ствар- отпадок 

од електрометал, во количина од 24.958 кг. со номен-
клатурен број 9905-0000-0062-7, сопственост на Репуб-
лика Македонија, чиј корисник е Министерството за 
одбрана.  

 
Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии - Управата за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената на Бирото 
за судски вештачења- Скопје, Бр. CB V 223/15, во која 
е проценета вкупната вредност на движната ствар на 
износ од 374.370,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 374.370,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

Член 3 
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-685/6 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1140. 
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движна ствар- отпадок 

од оловни акумулатори, во количина од 8.050 кг. со но-
менклатурен број 9905-0000-0234-2, сопственост на Ре-
публика Македонија, чиј корисник е Министерството 
за одбрана.  

 
Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии - Управата за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената на Бирото 
за судски вештачења- Скопје, Бр. CB V 223/15, во која 
е проценета вкупната вредност на движната ствар на 
износ од 241.500,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 241.500,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-685/7 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1141. 
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движнa ствар- отпадок 

од олово, во количина од  125 кг. со номенклатурен 
број 9905-0000-0035-4, сопственост на Република Ма-
кедонија, чиј корисник е Министерството за одбрана.  
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Член 2 
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии - Управата за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената на Бирото 
за судски вештачења- Скопје, Бр. CB V 223/15, во која 
е проценета вкупната вредност на движната  ствар на 
износ од 5.625,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 5.625,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-685/8 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1142. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ДВИЖНИ СТВАРИ  НА УПРАВАТА ЗА ХИДРО-

МЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и давање на времено ко-

ристење на движни ствари на Управата за хидрометео-
ролошки работи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 223/15), во  членот 1, во точката 1, зборови-
те „МК 1747549“  се заменуваат со зборовите „МК 
0291842“.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-951/1 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1143. 
Врз основа на член 29 став (4), член 44 став (4) точ-

ки 5) и 9), член 63 став (4) и член 69 став (4) точка 1) од 
Законот за безбедност на храната („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 
187/13, 43/14, 72/15, 129/15 и 213/15), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата, одржана на 1.3.2016 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-
СЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ХИГИЕ-
НА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ 
НА СЛУЖБЕНИТЕ КОНТРОЛИ НА МЛЕКОТО И  

МЛЕЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за изменување на Правилникот за посебните барања за 
безбедност и хигиена и начинот и постапката на врше-
ње на службените контроли на млекото и млечните 
производи, бр.02-8268/3 од 28 декември 2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-1119/1 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1144. 
Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија на 
седницата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕР-
ВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“  

– СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од Дирекцијата за задолжителни ре-

зерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без 
надомест нафтени деривати на Јавното претприја-
тие„Македонијапат“ – Скопје и тоа: 

- еуро дизел БС...................    400.000 литри; 
- екстра лесно гориво.........    200.000 литри; 
- еуросупер БС-95 ..............       30.000 литри. 
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат за извршување на основните работи од тековно, 
инвестиционо и зимско одржување на патишта од стра-
на на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје, 
планирани со Годишната програма на  Јавното прет-
пријатие за државни патишта за 2016 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за преземање на отстапени-
те нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат 
на товар на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – 
Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-1367/1 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1145. 
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за продаж-

ба и давање под закуп на деловни згради и деловни 
простории на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 13/13, 69/13, 27/14, 
42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 180/15 и 
6/16), Владата на Република Македонија на седницата, 
одржана на 1.3.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА ПРЕ-
КУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ДЕЛ ОД ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР  НА  ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА  

ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку 

нотар да се понуди идеален дел од 116/2902м² од дело-
вен простор во сопственост на Македонската банка за 
поддршка на развојот АД Скопје, во месноста Еленско, 
с.Калишта, Струга, лоцирана на КП 763, запишана во 
имотен лист бр.10777 за КО Калишта, Струга, од нед-
вижниот имот хотел „Скопје“, на сосопствениците Ми-
нистерството за финансии и Народната банка на Репуб-
лика Македонија по цена определена со проценката на 
Бирото за судски вештачења од 6.10.2015 година, што 
претставува  1.562.346,00 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе Македонската банка за 
поддршка на развојот АД Скопје.  

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-1371/1 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1146. 
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за продаж-

ба и давање под закуп на деловни згради и деловни 
простории на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 13/13, 69/13, 27/14, 
42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 180/15 и 
6/16), Владата на Република Македонија на седницата, 
одржана на 1.3.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА 
ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ДЕЛ ОД ДЕЛО-
ВЕН ПРОСТОР НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ  

НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку 

нотар да се понуди идеален дел од недвижна ствар од 
10/258 м², сопственост на Македонската банка за под-
дршка на развојот АД Скопје, на бул.Партизански од-

реди бр.93 во Скопје, лоцирана на КП 1568, запишана 
во имотен лист бр. 29132 за КО Карпош, Скопје, од 
недвижниот имот градежен објект - продавница, на со-
сопствениците Министерството за финансии и Народ-
ната банка на Република Македонија по цена определе-
на со проценката на Бирото за судски вештачења од 
10.7.2015 година што претставува 612.540,00 денари.  

 
Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе Македонска банка за 
поддршка на развојот АД Скопје.  

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-1371/2 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1147. 
Врз основа на член 11 став (2) од Законот за про-

дажба и давање под закуп на деловните згради и делов-
ните простории на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 13/13, 69/13, 
104/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15 
и 6/16), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

   
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА ПРЕ-
КУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ДЕЛ ОД ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР НА ДРУГИОТ СОСОПСТВЕНИК НА  

ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР 
 

Член 1 
Сo оваа одлука се дава согласност со подавка преку 

нотар да се понуди 3/6 идеален дел од деловен простор 
во сопственост на Република Македонија, кој се наоѓа 
на улица „Тошо Арсов“ бб, со површина од 25 м2, под-
рум влез 1, со површина од 29 м2, приземје влез 2 и 
површина од 10 м2, приземје влез 3, КП 7517/4, заве-
ден во Имотен лист бр. 32438 за КО Штип-5 на сосоп-
ственикот-правно лице МАКО 2008 ДООЕЛ Штип, по 
цена определена со проценката на овластениот проце-
нител СВ V-248/15 КО Штип од 22.12.2015 година, со-
одветно на идеалниот дел на Република Македонија, 
што претставува 5264,00 евра во денарска противвред-
ност на денот на продажбата. 

 
Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе АД за изградба и стопа-
нисување со станбен простор и со деловен простор од 
значење за Републиката – Скопје. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 42-1373/2 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1148. 
Врз основа на член 41 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр, 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 1.3.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ 
РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за основање на Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македо-
нија, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
37/98, 45/98, 28/99, 61/99, 21/01, 30/01, 21/02, 69/03, 
147/07, 139/08, 87/09 , 135/09, 67/10, 37/11 , 136/12, 
95/13, 34/14, 38/14, 90/14 и 88/15), во списокот на ми-
нистерствата и органите во состав, секретаријати и 
други стручни служби на Владата на Република Маке-
донија, самостојни органи на државната управа, управ-
ни организации, правосудните органи и другите држав-
ни органи, по редниот број 49 се додава нов реден број 
50 кој гласи: 

„50.Совет за јавни набавки“. 
 

Член 2            
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 42-1412/2 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1149. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движнaта ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Службата на Собра-
нието на Република Македонија. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со гене-
ралниот секретар на Собранието на Република Македо-
нија со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ната ствар 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. 42-1476/1 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1150. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ОПШТИНА  

РЕСЕН 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Ресен, а за 
потребите на Општинската установа Дом на култура 
Драги Тозија - Ресен. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на Општина Ресен со кој се уредуваат пра-
вата и обврските за движната ствар 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. 42-1476/2 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1151. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата,  одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа:   
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Член 2 

Движнaта ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Народната банка на 
Република Македонија. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со гувер-
нерот на Народна банка на Република Македонија со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1476/3 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1152. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРЗИ-
ТЕТСКА БИБЛИОТЕКА СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 

- СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Национална и универзитетска библиотека Св.Кли-
мент Охридски - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Национална и универ-
зитетска библиотека Св.Климент Охридски - Скопје со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1476/4 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.

1153. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Министерството за 
образование и наука. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со минис-
терот за образование и наука со кој се уредуваат права-
та и обврските за движната ствар од член 1 од оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1476/5 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1154. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА АСНОМ 

- ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Центар за култура АСНОМ - Гостивар. 
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Член 3 
Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Националната установа Центар за култура 
АСНОМ - Гостивар со кој се уредуваат правата и об-
врските за движната ствар 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. 42-1476/6 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1155. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА-ДЕБАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Центар за култура - Дебар. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Центар за култура - 
Дебар со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ната ствар 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. 42-1476/19 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1156. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија на седница-
та, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА–КРИВА  

ПАЛАНКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Центар за култура - Крива Паланка. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Центар за култура - 
Крива Паланка со кој се уредуваат правата и обврските 
за движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1476/20 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1157. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија на седница-
та, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА КОЧО  

РАЦИН - КИЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Центар за култура Кочо Рацин – Кичево. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Центар за култура Ко-
чо Рацин - Кичево со кој се уредуваат правата и об-
врските за движната ствар од член 1 од оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-1476/21 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1158. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА БРАЌА  

МИЛАДИНОВЦИ - СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Центар за култура Браќа Миладиновци - Струга. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Центар за култура 
Браќа Миладиновци - Струга со кој се уредуваат права-
та и обврските за движната ствар од член 1 од оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1476/22 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1159. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија на седница-
та, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

БЕРОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Берово, а 
за потребите на Општинската установа Дом на култура 
Димитар Беровски – Берово. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на Општина Берово со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1476/23 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1160. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија на седница-
та, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ДЕМИР ХИСАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Демир Хи-
сар, а за потребите на Општинската установа Дом на 
култура Илинден – Демир Хисар. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на Општина Демир Хисар со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движната ствар 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. 42-1476/24 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1161. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ПЕХЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Пехчево, а 
за потребите на матичната библиотека „Кочо Рацин“ - 
Пехчево. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на Општина Пехчево со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1476/25 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1162. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Куманово, 
а за потребите на Јавната општинска установа Библио-
тека „Тане Георгиевски“ - Куманово. 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на Општина Куманово со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1476/26 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1163. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

НЕГОТИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Неготино, 
а за потребите на Јавната општинска установа Библио-
тека „Страшо Пинџур“ - Неготино. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на Општина Неготино со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1476/27 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1164. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР  

ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движнaтa ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Библиотека „Григор 
Прличев“ – Охрид со кој се уредуваат правата и об-
врските за движната ствар 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. 42-1476/28 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1165. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Прилеп, а 
за потребите на градската Библиотека „Борка Талески“ 
- Прилеп. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Градо-
началникот на Општина Прилеп со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука. 

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

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

 
Бр. 42-1476/29 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1166. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Струмица, 
а за потребите на локалната установа Библиотека „Бла-
гој Јанков Мучето“ - Струмица. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Градо-

началникот на Општина Струмица со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1476/30 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1167. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА  БИБЛИОТЕКА КОЧО РАЦИН  

- ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга и тоа: 
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Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Библиотека Кочо Рацин - Тетово. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Библиотека Кочо Ра-
цин - Тетово со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1476/31 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1168. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Велес, а за 
потребите на Локалната Библиотека Гоце Делчев - Ве-
лес. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на Општина Велес со кој се уредуваат пра-
вата и обврските за движната ствар 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. 42-1476/32 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.

1169. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ГЕВГЕЛИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Гевгелија, 
а за потребите на Јавната општинска установа Библио-
тека Гоце Делчев - Гевгелија. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на Општина Гевгелија со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1476/33 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1170. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

РАДОВИШ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга и тоа: 
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Член 2 
Движнатa ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Радовиш, а 
за потребите на Општинска народна библиотека Браќа 
Миладиновци - Радовиш. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на Општина Радовиш со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1476/34 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1171. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИ-
ОТЕКА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движнaтa ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Универзитетска библиотека Св. Климент Охрид-
ски - Битола. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Универзитетска биб-
лиотека Св. Климент Охридски – Битола, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движнaтa ствар 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. 42-1476/35 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.

1172. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ДЕЛЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга и тоа: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Делчево, а 
за потребите на Јавната локална библиотека Илинден - 
Делчево. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на Општина Делчево со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1476/36 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1173. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга и тоа: 

 
 
 
 



 Стр. 16 - Бр. 45                                                                                   7 март 2016 
 

 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Кочани, а 
за потребите на Јавната општинска установа Библиоте-
ка Искра - Кочани. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на Општина Кочани со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1476/37 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1174. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО AР-
ХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ „СТОБИ” - ГРАДСКО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за култура - Управа за заштита на културно-
то наследство, му престанува користењето на движни-
те ствари, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Националната ус-
танова за управување со Археолошкиот локалитет 
„Стоби” - Градско. 

 
Член 3 

Директорот на Управата за заштита на културното 
наследство, склучува договор со директорот на Нацио-
налната установа за управување со Археолошкиот ло-
калитет „Стоби” - Градско, со кој се уредуваат правата 
и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1556/1 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.

1175. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТА-
НОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ  

НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на Националната установа 
Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј 
Струмица („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 223/15) во член 1 во табелата во реден број 
14, во колоната “инвентарен број”, бројот  “00950” се 
заменува со бројот “00941”.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-1558/1 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1176. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТА-
НОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ  

НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на Националната установа 
Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј 
Прилеп („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 223/15) во член 1 во табелата во реден број 25 во 
колона „инвентарен број”, бројот  „00651” се заменува 
со бројот „00648”. 

Во редниот број 26 во колона „инвентарен број”, 
бројот  „00652” се заменува со бројот „00650”.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-1559/1 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1177. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА  

МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на Јавната установа Музеј 
на Град Скопје („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 223/15) во член 1 во табелата во реден број 
9, во колона инвентарен број, бројот  „00622“ се заме-
нува со бројот „00623“.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-1560/1 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1178. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА  

УСТАНОВА МУЗЕЈ ГЕВГЕЛИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на Националната установа 
Музеј Гевгелија („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 223/15) во член 1 во табелата во реден број 
45, во колоната “инвентарен број”, бројот  “00970” се 
заменува со бројот “00980”.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-1561/1 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1179. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15 и 7/16), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 1.3.2016 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО, ЗА ИЗГРАД-
БА НА ВИКЕНД НАСЕЛБА, УГОСТИТЕЛСКИ И 
РЕКРЕАТИВЕН КОМПЛЕКС  КО  ГЛАЖЊА  

ОПШТИНА ЛИПКОВО 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место, за из-
градба на викенд населба, угостителски и рекреативен 
комплекс КО Глажња, општина Липково. 
 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 74659,52 
м2, ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-1751/1 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1180. 
Врз основа на член 44  став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
„ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ“- СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за образование и наука му престанува  ко-
ристењето на движните ствари-книги и тоа: 



 Стр. 18 - Бр. 45                                                                                   7 март 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 март 2016  Бр. 45 - Стр. 19 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Стр. 20 - Бр. 45                                                                                   7 март 2016 
 

 

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

на трајно користење без надомест на „Филозофски фа-
култет“ - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со Деканот на „Филозофски факултет“- Скопје, 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 Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-1755/1 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1181. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15 и 7/16), а во врска со член 23 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
земјоделското земјиште (,,Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Маке-
донија на седницата, одржана на 1.3.2016 година, доне-
се  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА 
И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СО ПРОП-
РАТНИ ОБЈЕКТИ-ПРОИЗВОДСТВО НА ОПРЕМА 
ЗА ЕКОЛОШКА ИНДУСТРИЈА КО САРАЈ  

ОПШТИНА САРАЈ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија со пропратни објекти-производство на оп-
рема за еколошка индустрија КО Сарај, општина Сарај. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 14644,7 
м2, ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-1785/1 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1182. 
Врз основа на член  13 став 2 од Законот за основа-

ње на Агенцијата за странски инвестиции и промоција 
на извозот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.57/10, 36/11 и 41/14), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на, на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на из-
возот на Република Македонија бр. 02-1875/7 од 
20.10.2015 година, усвоена од Управниот одбор на 
Агенцијата, на седницата одржана на 20.10.2015 го-
дина. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службениот весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Бр. 42-1815/1 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1183. 
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надво-

решни работи („Службен весник  на Република Маке-
донија” бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА 
ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВ-

ЈАНИТЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за 

краткорочен престој во Република Македонија за 
државјаните на Руската Федерација, до три месеци во 
текот на секој шестмесечен период, во периодот од 16 
март 2016 година до 15 март 2017 година, за лицата 
кои не се опфатени во членот 6 од Спогодбата меѓу 
Владата на Република Македонија и Владата на Руска-
та Федерација за условите за заемни патувања на 
државјаните на Република Македонија и државјаните 
на Руската Федерација („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 119/2008).  

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа oдлука.  
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-1831/1 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________ 

1184. 
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надво-

решни работи („Службен весник  на Република Маке-
донија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 
Владата на Република Македонија на седницата, од-
ржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИ-
ТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА  ДРЖАВЈАНИТЕ  

НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈЏАН 
 

Член 1 
Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за 

краткорочен престој во Република Македонија за 
државјаните на Република Азербејџан, до три месеци 
во тек на секој шестмесечен период, во период од 16 
март 2016 година до 15 март 2017 година.  

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа oдлука.  

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-1834/1 Заменик на претседателот

1 март 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

 м-р Зоран Ставрески, с.р.
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1185. 

Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011, 
79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 33/2015, 
192/2015, 215/2015 и 6/2016), член 28 од Законот за ак-
цизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 
88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 
43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 
86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 
24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот 
за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 
53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресме-
тување и уплатување на надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат 
при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 7.3.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 22,392
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 24,074
 
б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 20,517
 
в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 19,860
 
г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 12,013

 
Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 58,00
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 60,00
 
б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 43,50
 
в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 32,00
 
г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 15,697
 
Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 
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 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,080 
 
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 
 
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 
 
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,890 
 
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 
 
 
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 
 
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,740 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

a) Моторни бензини ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 22,091 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 22,103 

 

б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,317 

 

в) Масло за горење ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,219 

 

г) Мазут ден/кг 

- М-1 НС до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 8.3.2016 го-

дина и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 02 –433/1  

7 март 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
1186. 

Врз основа на член 29 од Законот за меѓуопштинска 

соработка („Сл.весник на РМ“ бр.79/09), член 14 и 50 

став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа 

(„Сл.весник на РМ“ бр.6/02) и Одлуката за прифаќање 

на иницијативата за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка помеѓу Општина Македонски Брод  и оп-

штина Крушево во делот за утврдување и наплата на 

даноци бр.18-694/6 од 27.8.2015 година. 

Општина Македонски Брод, застапувана од Градо-

началникот Милосим Војнески и Општина Крушево, 

застапувана од Градоначалникот Ѓорги Дамчески, на 

ден 1.3.2016  година, склучија 

 

Д О Г О В О Р 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ МЕЃУОПШТИНСКА 

СОРАБОТКА 

 

Член 1 

Предмет на овој Договор е меѓуопштинска соработ-

ка т.е. вршење на определени работи од Општина Ма-

кедонски Брод за Општина Крушево во областа на ут-

врдувањето и наплатата на даноците на имот. 

 

Член 2 

Двете договорни страни се договорија работите и 

работните задачи што ги извршува Oдделението за ад-

министрирање на локални приходи од Општина Маке-

донски Брод, да ги извршува во име и за сметка на Оп-

штина Крушево. 

 

Член 3 

Одделението од членот 2 на овој Договор, вработе-

ни во општинската администрација на Општина Маке-

донски Брод, за извршување на работите и работните 

задачи за Општина Крушево, што се предмет на овој 

Договор, ќе ги користи објектите и опремата на двете 

договорени општини. 

 

Член 4 

Услугите наведени во член 1 на овој Договор, кои 

Општина Крушево ќе ги побара од Одделението за ад-

министрирање на локални приходи од Општина Маке-

донски Брод, треба да се извршуваат согласно закон-

ските прописи, професионално, ефикасно, уредно и 

навремено. 

Член 5 

За извршување на работите што се предмет на овој 

Договор, Општина Крушево ќе иплаќа по 3000,00 дена-

ри месечно, на жиро сметка на Буџетот на општина 

Македонски Брод. 

 

Член 6 

Одделението за администрирање на локални прихо-

ди од Општина Македонски Брод, својата работа во 

Општина Крушево, ќе ја извршува по повик од Градо-

началникот на Општина Крушево и по обезбеден пре-

воз од негова страна. 

 

Член 7 

Измени и дополнувања на одредбите од овој Дого-

вор за прашања кои не се предвиденни со овој Дого-

вор, а може дополнително да произлезат од тековното 

работење, ќе се уредат со Анекс на овој Договор. 

 

Член 8 

Овој Договор може да се раскине по слободна волја 

на една од договорните страни, по претходно известу-

вање на другата договорната страна во рок од 30 дена. 

 

Член 9 

За евентуално непочитување на одредбите од овој 

Договор, договорните страни се согласија да ги реша-

ваат спогодбено со меѓусебно договарање, во духот на 

добрите деловни обичаи. 

Во спротивно, за споровите што ќе произлезат од 

непочитување на одредбите од овој Договор, надлежен 

е Основниот суд во Прилеп. 

 

Член 10 

Договорот е составен во 4 (четири) еднообразни 

примероци, по два за секој договорна страна. 

 

Член 11 

Овој Договор влегува во сила по потпишувањето од 

двете договорни страни. 

 

Бр.08-266/1 Бр.03-261/1 

1 март 2016 година 1 март 2016 година 

Македонски Брод Крушево 

  

Градоначалник Градоначалник 

на Општина Македонски Брод на Општина Крушево 

Милосим Војнески, с.р. Ѓорги Дамчески, с.р. 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
11. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат  

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОТОКОЛОТ 15 ЗА ИЗМЕНА  

НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И ОСНОВНИТЕ СЛОБОДИ 

 

Се прогласува Законот за ратификација на Протоколот 15 за измена на Конвенцијата за заштита на чове-

ковите права и основните слободи, 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2016 година.  

 

    Бр. 08-1442/1                          Претседател 

2 март 2016 година                            на Република Македонија, 

   Скопје                                                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОТОКОЛОТ 15 ЗА ИЗМЕНА НА КОНВЕНЦИЈАТА  

ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И ОСНОВНИТЕ СЛОБОДИ 

 

 

Член 1 

Се ратификува Протоколот 15 за измена на Конвенцијата за заштита на човековите права и основните 

слободи, усвоен од Комитетот на министри на Советот на Европа на 16 мај 2013 година, потпишан од Ре-

публика Македонија на 21 ноември 2013 година. 

 

Член 2 

Протоколот од членот 1 од овој закон, во оригинал на англиски jазик и на француски јазик и во превод на 

македонски јазик, гласи: 

 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 3 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 4 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 5 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 6 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 7 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 8 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 9 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 10 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 11 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 12 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 

 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 13 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 

Член 3 

Министерството за правда се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за 

извршување на Протоколот од членот 1 од овој закон. 

 

Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

___________ 

 

L I GJ 

PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT 15 PËR NDRYSHIMIN E KONVENTËS PËR MBROJTJEN 

E TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE LIRIVE THEMELORE 

 

Neni 1 

Ratifikohet  Protokolli 15 për ndryshimin e Konventës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, i 

miratuar nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës më 16 maj 2013, i nënshkruar nga Republika e Maqedonisë më 

21 nëntor 2013. 

 

Neni 2 

Protokolli nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën angleze dhe në gjuhën frënge dhe në përkthim në gjuhën 

maqedonase, është si vijon: 

  

Neni 3 

Ministria e Drejtësisë caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e 

Protokollit nga neni 1 i këtij ligji. 

 

Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 
12. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат  

 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ИЗМЕНИТЕ И  

ДОПОЛНУВАЊАТА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ТРАНЗИТНА  

ПОСТАПКА (КОНСОЛИДИРАНА ВЕРЗИЈА) 

 

Се прогласува Законот за ратификација на измените и дополнувањата на Конвенцијата за заедничка 

транзитна постапка (консолидирана верзија), 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2016 година.  

 

    Бр. 08-1443/1                        Претседател 

2 март 2016 година                          на Република Македонија, 

   Скопје                                               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА КОНВЕНЦИЈАТА  

ЗА ЗАЕДНИЧКА ТРАНЗИТНА ПОСТАПКА (КОНСОЛИДИРАНА ВЕРЗИЈА) 

 

 

Член 1 

Се ратификуваат измените и дополнувањата на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка 

(консолидирана верзија), извршени со Одлуката број 2/2015 усвоена од Мешовитата комисија на ЕУ-ЕФТА 

за заеднички транзит од 17 јуни 2015 година и со Одлуката број 4/2015 усвоена од Мешовитата комисија на 

ЕУ-ЕФТА за заеднички транзит од 26 ноември 2015 година. 

 

Член 2 

Измените и дополнувањата на Конвенцијата од членот 1 од овој закон во оригинал на англиски јазик и во 

превод на македонски јазик, гласат: 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 15 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 16 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 17 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 18 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 19 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 20 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 21 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 22 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 23 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 24 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 25 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 26 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 27 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 28 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 29 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 30 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 31 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 32 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 33 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 34 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 35 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 36 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 37 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 38 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 39 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 40 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 41 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 42 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 43 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 44 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 45 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 46 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 47 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 48 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 49 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 50 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 51 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 52 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 53 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 
 



 
Стр. 54 - Бр. 45                                                      7 март 2016 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
  
 
 



  
7 март 2016                                                       Бр. 45 - Стр. 55 
 

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
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Член З 

Министерството за финансии - Царинска управа се определува како надлежен орган на државната управа што 
ќе се грижи за извршување на измените и дополнувањата на Конвенцијата од членот 1 од овој закон. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

_____________ 
 

L I GJ 
PËR RATIFIKIMIN E NDRYSHIMEVE DHE PLOTËSIMEVE TË KONVENTËS PËR PROCEDURËN  

E PËRBASHKËT TË TRANSITIT (VERSION I KONSOLIDUAR) 
 

Neni 1 
Ratifikohen ndryshimet dhe plotësimet e Konventës për procedurën e përbashkët të transitit (version i konsoliduar), të 

kryera me Vendimin numër 2/2015 të miratuar nga Komisioni i Përzier i EU-EFTA për transit të përbashkët nga 17 
qershori 2015 dhe me Vendimin numër 4/2015 të miratuar nga Komisioni i Përzier i EU-EFTA për transit të përbashkët 
nga 26 nëntori 2015. 

 
Neni 2 

Ndryshimet dhe plotësimet e Konventës nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën angleze dhe në përkthim në 
gjuhën maqedonase, janë si vijojnë: 

  
Neni 3 

Ministria e Financave-Drejtoria Doganore caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për 
zbatimin e ndryshimeve dhe plotësimeve të Konventës nga neni 1 i këtij ligji. 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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