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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3377.
Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15,
23/16 и 178/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ MАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ
РЕСУРСИ СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Со оваа одлука на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Mакедонски енергетски ресурси Скопје, во државна сопственост - како предлагач
на експропријацијата, да му се предаде во владение
недвижност-градежно земјиште кое претставува: дел
од КП бр.8/2 (стара состојба) односно КП бр.8/4 (нова
состојба) КО Селце со површина од 363 м2, КП бр.8/5
(нова состојба) КО Селце со површина од 284 м2 и КП
бр.8/6 (нова состојба) КО Селце со површина од 594
м2, запишани во Имотен лист бр.1076, согласно Решение за експропријација УП.бр.25-649/6 од 31.7.2019 година на Министерство за финансии - Управа за имотно
правни работи, Подрачно Одделение за првостепена
управна постапка во Прилеп, за изградба на објект од
јавен интерес Магистрален гасовод Делница 2 Неготино (Кавадарци)-Битола.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7019/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3378.
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на минералната суровина – дијабаз на локалитетот „Дервен“ Општина
Битола, поднесена од Друштвото за градежништво,

производство и услуги ЛАПОР ДОО увоз-извоз Битола
бр.24-4839/1 од 6.9.2018 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање –
Управа за животна средина е добиено негативно мислење бр.11-5639/4 од 27.11.2018 година и од Општина
Битола е добиено негативно мислење бр.31-2124/2018
од 19.10.2018 година, затоа што предметниот локалитет се наоѓа во границите на Националниот парк „Пелистер“ во зоната на активно управување и дел во зоната на строга заштита.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-7144/1
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3379.
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија
за детални геолошки истражувања на минералната суровина – гранит на локалитетот „Горно Село“ општина
Долнени, поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги Натурал стоне гроуп ЛТД ДОО увозизвоз Сарај, Скопје бр. 24-1802/1 од 6.3.2018 година,
бидејќи од Министерството за животна средина и
просторно планирање – Управа за животна средина е
добиено негативно мислење бр. 11-2492/4 од 29.5.2018
година, поради тоа што предметниот локалитет целосно навлегува во границите на локалитетот „Маркови
Кули“ кој е прогласен за Споменик на природата и се
наоѓа во зоната на строга заштита.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-7145/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3380.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар - моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556910911, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D100716, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака KA 2328
AC.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Кавадарци.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Кавадарци, со кој се уредуваат
правата и обврските за движната ствар од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
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моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака VA 1030
AB.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Центар за социјална работа во Валандово.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Валандово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/2
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3382.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСБр. 45-7333/1
Претседател на Владата
ТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ МЕЃУОП14 октомври 2019 година
на Република Северна Македонија, ШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
Скопје
Зоран Заев, с.р.
ТЕТОВО
__________
3381.
Член 1
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корисСо оваа одлука на досегашниот корисник Министење и располагање со стварите во државна сопстветерство за финансии, му престанува користењето на
ност и со стварите во општинска сопственост („Служдвижната ствар - моторно возило марка Дачија Сандебен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
ро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
UU15SDKH556910913, тип на мотор K9KE626, број на
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
мотор D101419, година на производство 2016, сила на
Северна Македонија, на седницата одржана на 14 окмоторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
томври 2019 година, донесе
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака TE 7315
AE.
ОДЛУКА
Член 2
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОДвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ ЦЕНТАР
трајно користење без надомест на Јавната установа
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ВАЛАНДОВО
Меѓуопштински центар за социјална работа во Тетово.
Член 1
Член 3
Со оваа одлука на досегашниот корисник МинисМинистерот за финансии склучува договор со дитерство за финансии, му престанува користењето на
ректорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија за социјална работа во Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа
UU15SDKH556984605, тип на мотор K9KE626, број на
одлука.
мотор D103189, година на производство 2016, сила на
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/3
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3383.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
ВЕЛЕС
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Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ВИНИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556919524, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D100717, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака VI 3838
AB.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Центар за социјална работа во Виница.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556910912, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D101937, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака VE 2887
AC.

Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Виница, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Велес.

Бр. 45-7333/5
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3385.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

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

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА
Бр. 45-7333/4
Претседател на Владата
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО РЕСЕН
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
Член 1
__________
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис3384.
терство за финансии, му престанува користењето на
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корисдвижната ствар – моторно возило марка Дачија Сандетење и располагање со стварите во државна сопстверо ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
ност и со стварите во општинска сопственост („СлужUU15SDKH556919533, тип на мотор K9KE626, број на
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
мотор D100730, година на производство 2016, сила на
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
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моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака RE 3767
AB.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Центар за социјална работа во Ресен.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Ресен, со кој се уредуваат правата и обврските
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/6
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3386.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556919525, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D102439, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака SU 3443
AC.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Струга.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа
одлука.

Бр. 217 - Стр. 7

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/7
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3387.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556919523, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D102656, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака SR 7153
AC.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Струмица.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/8
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3388.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
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106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556919532, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D102742, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака SN 4501
AB.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Свети
Николе.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/9
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3389.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Санде-
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ро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556919534, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D103348, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака OH 2983
AC.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Охрид.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/10
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3390.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
РАДОВИШ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556984601, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D103282, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака RA 7526
AB.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Радовиш.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Радовиш, со кој се уредуваат
правата и обврските за движната ствар од член 1 од
оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/11
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3391.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556984603, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D103281, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака ST 1375
AC.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Штип.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/12
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3392.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-
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публика Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Рено Канго
PH.2.
Конфорт
1.5
dCi,
број
на
шасија
VF1KW40B156984561, тип на мотор K9K E6, број на
мотор D251306, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака SK 1913
AN.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа на Скопје.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа на Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/13
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3393.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
НЕГОТИНО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
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UU15SDKH556910915, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D101675, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака NE 4785
AB.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Неготино.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/14
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3394.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556919661, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D099986, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака PP 0571
AD.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Прилеп.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа
одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/15
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3395.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ПРОБИШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556919529, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D101933, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака PS 0977
AB.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Центар за социјална работа во Пробиштип.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Пробиштип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/16
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3396.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КРУШЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556919535, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D100721, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака BT 1792
UB.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Центар за социјална работа во Крушево.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Крушево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/17
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3397.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556919530, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D097885, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака KU 4602
AD.
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Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во
Куманово.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/18
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3398.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
МАКЕДОНСКИ БРОД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556910909, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D097864, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака MB 0764
AB.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Македонски Брод.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Македонски Брод, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/19
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3399.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556984604, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D103292, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака GE 8530
AB.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Гевгелија.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/20
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3400.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556919527, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D101465, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака KО 9182
AB.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Кочани.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/21
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3401.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КРАТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556910914, тип на мотор K9KE626, број на
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мотор D103556, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака KR 0554
AB.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Центар за социјална работа во Кратово.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Кратово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/22
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3402.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556919526, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D103195, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака KP 3901
AB.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Крива Паланка.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/23
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3403.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556919528, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D102440, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака BT 1089
AD.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Битола.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/24
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3404.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
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106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе

мотор D102671, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака GV 9676
AC.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ДЕМИР ХИСАР

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Гостивар.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556919531, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D100725, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака BT 1874
RB.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Центар за социјална работа во Демир Хисар.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Демир Хисар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/25
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3405.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556910910, тип на мотор K9KE626, број на

Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Гостивар, со кој се уредуваат
правата и обврските за движната ствар од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/26
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3406.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КИЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556910916, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D101674, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака KI 0041
AC.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Центар за социјална работа во Кичево.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

21 октомври 2019
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/27
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3407.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
БЕРОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556910918, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D100736, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака BE 3270
AB.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Берово.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/28
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3408.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
ДЕБАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
UU15SDKH556984602, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D103280, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака DB 1417
AB.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Дебар.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во Дебар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/29
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3409.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО
ДЕЛЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило марка Дачија Сандеро ph.2 Амбианс 1.5 dCi 75ks, број на шасија
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UU15SDKH556910917, тип на мотор K9KE626, број на
мотор D101446, година на производство 2016, сила на
моторот 55 kW, зафатнина на мотор 1461 cm3 и боја
на каросеријата бела/01 со регистарска ознака DE 3662
AB.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната установа
Меѓуопштински центар за социјална работа во Делчево.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар
за социјална работа во 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7333/30
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3410.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА A4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО СОПИШТЕ ВОН-Г.Р.,
ОПШТИНА СОПИШТЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена А4-времено сместување
КО Сопиште вон-г.р., општина Сопиште.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7372/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3411.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ (ВИКЕНД КУЌИ) КО
ЧЕЛОПЕК ВОН-Г.Р., ОПШТИНА БРВЕНИЦА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена А4-времено сместување
(викенд куќи) КО Челопек вон-г.р., Општина Брвеница.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7375/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

21 октомври 2019

3412.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12,
79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14,
72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“
бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, КО
ВАШАРЕЈЦА, ОПШТИНА МОГИЛА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-Лесна и
незагадувачка индустрија, КО Вашарејца, општина
Могила.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 5014м2, ги
има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-7376/1
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година
на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3413.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12,
79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14,
72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“
бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНО УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б1 - МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ,
КО МИРКОВЦИ, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВO
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локално урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена Б1 - мали комерцијални и
деловни намени, КО Мирковци, општина Чучер Сандевo.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-7377/1
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3414.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО ВЛАДИМИРОВО,
ОПШТИНА БЕРОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена А4-времено сместување
КО Владимирово, Општина Берово.
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Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-7378/1
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3415.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19 ), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА
ИЗГРАДБА НА ШЕСТОСЕДА ЖИЧАРА СО ПАРКИНГ ПРОСТОР И ПРИСТАПЕН ПАТ И РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА СО ЦЕВКОВОД ЗА РАСПРСКУВАЊЕ НА ВЕШТАЧКИ СНЕГ КО ЛИСЕЦ ВОН-Г.Р.,
ОПШТИНА ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на измена и дополна на Проект за инфраструктура за
изградба на шестоседа жичара со паркинг простор и
пристапен пат и резервоар за вода со цевковод за распрскување на вештачки снег КО Лисец вон-г.р., општина Тетово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 121016 м2
ги има следните катастарски индикации:

Бр.45-7379/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3416.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11,
84/12, 43/14 и 83/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14
октомври 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ
ДОМ КОЧО РАЦИН - БИТОЛА
Член 1
Со оваa одлука на Државниот студентски дом Кочо
Рацин - Битола од задолжителните резерви на нафта и
нафтени деривати се отстапуваат, без надомест, 40.000
литри Екстра лесно масло ЕЛ-1 потребно за непречено
работење на Државниот студентски дом Кочо Рацин –
Битола.
Член 2
Трошоците за испорака односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат
на товар на Државниот студентски дом Кочо Рацин Битола.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7483/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 19

3417.
Врз основа на член 12 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003,
81/2008, 158/2010, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010,
43/2014 15/2015, 153/2015, 27/2016 и 83/2018) и член 36
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015
и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври
2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
НА ДЕПОЗИТИ
1. Елена Трпковска се разрешува од дoлжноста
член на Управниот одбор на Фондот за осигурување на
депозити, на нејзино барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 24-7452/2
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3418.
Врз основа на член 170 од Законот за воздухопловството (“Службен весник на Република Македонија”
бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012,
80/2012, 155/2012, 42/2014, 97/2015, 152/2015, 27/2016,
31/2016 и 64/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019),
Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИСТРАЖИТЕЛ НА КОМИТЕТОТ
ЗА ИСТРАГА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕЌИ И
СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ
1. За истражител на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти се именува
Љупчо Аврамовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 24-8095/1
14 октомври 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3419.
Врз основа на член 10 од Законот за Управата за
јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014, 61/2015, 27/2016, 35/2018, 83/2018
и 7/2019), Владата на Република Северна Македонија
на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА
УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
1. За вршител на должноста заменик-директор на
Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Ремзи Абдулахи.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 24-8096/1
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3420.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016 и 20/2019 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14
октомври 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ „КУМАНОВО“ - КУМАНОВО
1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ – Куманово, се именува Бесник Азири.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 24-8097/1
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3421.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019), Владата
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2019 година, донесе

Стр. 20 - Бр. 217

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
1. Исни Јакупи се разрешува од должноста член на
Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија –
Скопје.
2. За член на Управниот одбор на ЈП за железничка
инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје се именува Касам Демири.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 24-8098/1
Претседател на Владата
14 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3422.
Врз основа на член 5 од Законот за основање на
Агенција за промоција и поддршка на туризмот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
103/08, 156/10, 59/12, 187/13, 41/14 и 83/18) Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 14 октомври 2019 година донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ЗА 2019
ГОДИНА

21 октомври 2019

Член 2
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-7252/1

Претседател на Владата

14 октомври 2019 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3423.
Врз основа на член 39 став (5) од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18) министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕСМЕТКАТА
НА ДАНОК НА ДОБИВКА ПРИ ПРЕСТАНУВАЊЕ
НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пресметката на данок на добивка при
престанување на условите за даночно ослободување.
Член 2
Пресметката на данок на добивка при престанување
на условите за даночно ослободување се поднесува на
образец „ДД-ДО” изготвен на хартија во бела боја во

Член 1
Во Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2019 година (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.16/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.140/19), во членот 2, во точката а), во воведната реченица износот ,,31.500.000,00“ се
заменува со износот ,,34.000.000,00“, во потточка 3, износот ,,9.500.000,00“ се заменува со износот
,,12.800.000,00“, a во потточка 9, износот ,,600.000,00“
се заменува со износот ,,100.000,00“.
Потточката 10, се брише.
Во точката б), во воведната реченица износот
,,15.000.000,00 “ се заменува со износот ,,
12.500.000,00“.

А-4 формат.
Формата и содржината на пресметката од ставот 1
на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-9107/1
15 октомври 2019 година

Министер за финансии,

Скопје

д-р Нина Ангеловска, с.р.

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 23

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
3424.
Врз основа на член 23 став 2 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и
регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08;
17/11 , 53/11, 70/13, 115/14, 97/15, 192/15, 53/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
98/19), министерот за економија донесува
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ОБРАСЦИТЕ ЗА УПИС ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на обрасците за упис во трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/05 и 101/06 ), во членот 2 став 1 по точката 5) се додаваат три нови точки 6), 7) и 8), кои гласат:
“6)Образец на пријава за обезбедување податоци преку едношалтерскиот систем (Образец ПЕ);
7) Образец на пријава за упис на основање претставништво во трговскиот регистар (Образец ОП) и
8) Образец на пријава за упис на бришење претставништво запишано во трговскиот регистар (Образец
БП).“
Образците ПО, ПП, ППЗ, ПСП, ПБ и ЗП се заменуваат со нови Образци ПО, ПП, ППЗ, ПСП, ПБ и ЗП, кои
се составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 11-4210/7
14 октомври 2019 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

Стр. 24 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 49

Стр. 50 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 217

21 октомври 2019

3425.
Врз основа на член 51 став 6 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи* („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) министерот за економија донесува
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА МАРКИ НА ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА МАРКИ НА ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на марки на
производи од тутун и сродни производи и содржината на образецот на барањето за запишување во Регистарот
на марки на производи од тутун и сродни производи.
Член 2
Регистарот на марки на проиводи од тутун и сродни производи се води во електронска форма.
Формата и содржината на регистарот од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Содржината на образецот на барањето за запишување во Регистарот на марки на производи од тутун и
сродни производи е дадена во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистерот за производители, извозници и увозници на тутунски производи и Регистерот за марки на тутунски производи и содржината на образецот на барањето за запишување во Регистерот на марки на тутунски проиводи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/07).
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 11-4270/7
14 октомври 2019 година

Министер за економија,

Скопје

Крешник Бектеши, с.р.

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 217

21 октомври 2019

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
3426.
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на член 36 став 5 од Законот за
тутун, производи од тутун и сродни производи (*)
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 98/19), а по поднесено барање бр.03-749/1 од
25.9.2019 година од Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Научен Институт за тутун Прилеп со седиште на ул. „Кичевска“ б.б., 7500 Прилеп, п.фах 290,
го издава следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА, ПОДГОТОВКА
И ЗАВЕРКА НА МОСТРИ ТУТУН
Со ова решение се дава овластување за организација, подготовка и заверка на мостри тутун на Научен
Институт за тутун Прилеп со седиште на ул. „Кичевска“ б.б., 7500, Прилеп.
Образложение
Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Научен Институт за тутун Прилеп со седиште на ул.Кичевска бб 7500 Прилеп п.фах 290 поднесе барање бр.03749/1 од 25.9.2019 година до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за добивање на
овластување за организација, подготовка и заверка на
мостри тутун со потребната придружна документација,
како и дополнување на документација бр.03-796/1 од
8.10.9019 година.
При вршење на проверка во документацијата се утврдува исполнетоста на условите согласно член 36 став
6 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни
производи.
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство решавајќи по барањето на Универзитет „Св.
Климент Охридски“-Битола, Научен Институт за тутун
Прилеп и горе наведената проверка за исполнување на
условите од член член 36 став 6 од Законот за тутун,
производи од тутун и сродни производи, одлучи како
во диспозитивот на ова решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение во рок од
15 дена од денот на приемот на решението може да се
изјави жалба до Државната комисија за одлучување во
управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен.
Бр.29-9795/3
9 октомври 2019 година
Скопје

Министер,
Трајан Димковски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
3427.
Врз основа на членот 31-а од Законот за култура
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98,
49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13,
187/13, 44/14, 64/15, 154/15, 39/16 и 11/18) и член 51,
став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 69/19, 110/19 и 154/19), министерот за култура, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ И ВРЕДНОСТА НА
КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ ВО НАЦИОНАЛНИТЕ
УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на коефициентите и
вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата бр. 55-8178/3 од 28.7.2015 година, бр.
52-7435/1 од 8.6.2018 година и бр. 52-13900/1 од
10.12.2018 година, во членот 2, кој станува член 3, бројот: „12.492“ се заменува со бројот: „13.192“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на
согласност од Владата на Република Северна Македонија.
Бр. 53-11017/1
2 октомври 2019 година
Скопје

Министер,
д-р Хусни Исмаили, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
3428.
Врз основа на член 92 став (3) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11,
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и
113/18), министерот за животна средина и просторно
планирање донесe

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 63

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПАЛЕОНТОЛОШКИ
ЛОКАЛИТЕТ - СТАМЕР ЗА ПРИРОДНА РЕТКОСТ
Член 1
Се прогласува за природна реткост Палеонтолошкиот локалитет - Стамер кој се наоѓа на подрачјето на
Општина Делчево, во непосредна близина на село Стамер, КО.
Член 2
Називот на природната реткост е Палеонтолошки
локалитет-Стамер.
Член 3
Палеонтолошкиот локалитет - Стамер, со пикермиска фосилна фауна се наоѓа во Делчевскиот регион
на оддалеченост од 5 км југоисточно од Делчево, во
непосредна близина на село Стамер.
Границата на палеонтолошкиот локалитет Стамер
започнува од возвишението Кукуле (796 метри) од каде
што се протега на исток во должина од околу 250 метри до пешачка стаза. Оттука границата остро свртува
во северен правец, пресекува една суводолица и избива
на изохипса од 800 метри по која се протега во северозападен правец до дното на една суводолица која се
формира на источната страна од возвишението Шмрков Чукар (903 метри). Одовде границата го менува
правецот и се протега во југозападен правец низводно
по суводолицата во должина од околу 500 метри, потоа
ја напушта и правејќи лачно свртување кон исток избива на почетната точка кај возвишението Кукуље.
Во овие рамки површината на палеонтолошкиот локалитет - Стамер изнесува 25.6 хектари.
Положбата на Палентолошкиот локалитет - Стамер
според географската координативна мрежа е со следните координати:
СГШ: 41° 57’ 21’’
ИГД: 22° 49’ 12’’ (според Гринич)
Картографскиот приказ на влезот на Палентолошки
локалитет – Стамер според Гаус – Кригеровата картографска мрежа е даден во Прилог 1 кој е составен дел на
ова решение.
Влезот на Палентолошкиот локалитет - Стамер е со
следните координати:
X= 4647365

Y= 7650983

Координатите на границата на природната реткост
Палентолошки локалитет -Стамер во Државен координатен систем се дадени во Прилог 2 кој е составен дел
на ова решение.

Член 4
Со природната реткост Палеонтолошки локалитет Стамер управува општина Делчево, а во име на општината, градоначалникот на општина Делчево (во натамошниот текст: градоначалникот).
Член 5
Со цел да се спречи оштетување, уништување и
нагрдување на природната реткост како и извршување
на други активности од страна на физички и правни
лица, со кои директно или индиректно може да се загрози природната реткост, градоначалникот се грижи и
презема активности за чување и одржување на природната реткост заради спречување на:
- откопување, кршење и оштетување на природни
творевини (фосили),
- изградба на сите видови градби, инфраструктурни
објекти и др. во потесното подрачје на палеонтолошкиот локалитет;
- минирање.
Заради заштита на природната реткост градоначалникот:
- спроведува научни истражувања и мониторинг по
добиена дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање;
- ја означува природната реткост со поставување на
информативна табла на која се наведени основните податоци за природната реткост,
- спроведува активности за едукација на локалното
население за потребата од заштита и зачувување на
природната реткост и
- врши промоција на природната реткост како туристичка дестинација пред домашната и меѓународната
јавност.
Спроведувањето на активности и дејствија во границите на природната реткост како што се изградба на
пристапни патеки и уредување на места за одмор, како
и спроведување на други активности за уредување и
користење на просторот на природната реткост се
врши на начин со кој се обезбедува висок степен на
заштита на биолошката и пределската разновидност во
насока на обезбедување на соодветно управување со
природната реткост.
Член 6
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 13-5050/1
25 септември 2019 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Насер Нуредини, с.р.

Стр. 64 - Бр. 217

21 октомври 2019

21 октомври 2019

Бр. 217 - Стр. 65

Стр. 66 - Бр. 217

21 октомври 2019

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
3429.
Врз основа на член 83, став 7 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015,
153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и
124/2019), директорот на Агенцијата за катастар на
недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 26.9.2019 година, се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската Општина Групчин, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катарската
Општина Групчин, престануваат да важат аналогните
катастарски планови за катастарската Општина
Групчин.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 0917-12928/1
Агенција за катастар на недвижности
26 септември 2019 година
Директор,
Скопје
м-р Борис Тунџев, с.р.
__________
3430.
Врз основа на член 83, став 7 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015,
153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и
124/2019), директорот на Агенцијата за катастар на
недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 7.10.2019 година, се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската Општина Милетино-вон-град, која е во
надлежност на одржување на Одделението за катастар
на недвижности Тетово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катарската
Општина Милетино-вон-град, престануваат да важат
аналогните катастарски планови за катастарската Општина Милетино-вон-град.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 0917-13431/1
7 октомври 2019 година
Скопје

Агенција за катастар на недвижности
Директор,
м-р Борис Тунџев, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3431.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник
на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.
96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на
највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на
РСМ“ бр. 103/2019 и 210/2019), а имајќи ги во предвид
Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр.
32/2001...120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.
108/2019), Законот за данокот на додадена вредност
(„Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019 и 124/2019), Законот за
животната средина („Службен весник на РМ“ бр.
53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување,
пресметување 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...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 21.10.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95
- 66,50 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98
- 68,50 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- 62,00 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- 50,50 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС
- 32,954 (денари/килограм)
(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, кои изнесуваат:
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95
- 27,330 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98
- 29,096 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- 30,610 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- 29,919 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС
- 26,037 (денари/килограм)

21 октомври 2019

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместок за
трошоци за работење преку склад и трговска маржа,
кој за Еуросупер БС-95, за Еуродизел БС (Д-Е V) и за
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) се во износ од 5,600 денари/литар, за Еуросупер БС-98 во износ од 5,543 ден/литар,
додека за мазутот М-1 НС, надоместокот е во износ од
1,00 денар/килограм.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина кои согласно Законот за животната средина го
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95
- 0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98
- 0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- 0,030 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- 0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС
- 0,050 (денари/килограм)
Член 6
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95
- 0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98
- 0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- 0,300 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- 0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС
- 0,740 (денари/килограм)
Член 7
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95
- 21,706 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98
- 21,692 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- 15,252 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- 6,188 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС
- 0,100 (денари/килограм)
Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 22.10.2019
година и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
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публика Северна Македонија“ и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
Бр. 02-3257/1
21 октомври 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА
3432.
Врз основа на член 127 став (1) од Законот за здравствена заштита „Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14,
188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и
член 21 став (1) алинеја 21 и член 81 став (1) алинеја 12 од
Статутот на Стоматолошката комора на Македонија, Собранието на Стоматолошката комора на Македонија на
седницата одржана на 8.4.2019 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА И ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ
ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ
ОД ОБЛАСТА НА СТОМАТОЛОГИЈАТА, СОСТАВОТ НА ИСПИТНАТА КОМИСИЈА И НАЧИНОТ
НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕРКАТА
Член 1
Во Правилникот за програмата за дополнителна
обука и проверка на стручните знаења и способности
на здравствените работници со високо образование од
областа на стоматологијата, составот на испитната комисија и начинот на спроведување на проверката
,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/17
во член 3, по став (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) Дополнителната обука, согласно програмата од
член 2 од овој правилник, за докторот на стоматологија
на кој привремено му се одзема лиценцата за работа во
траење од еден месец поради необновување на лиценцата за работа во утврдениот рок, изнесува еден месец, и се спроведува од страна на едукатор со академско звање.“
Ставовите (2), (3) и (4), стануваат (3), (4) и (5).
Во став 3 зборовите:
„шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „еден
месец“,
а зборовите: „три месеци“ се заменуваат со зборовите: „еден месец“.
Во став 4 зборот:
„шест“ се заменува со зборот „три“.
Во став 5 зборот:
„девет“ се заменува со зборот „шест“.
Член 2
(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објаување во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на
согласност од Министерот за здравство.
(2) Овој правилник ќе се објави и во гласилото на
Комората и на интернет страницата на Комората.
Бр. 02-458/14
24 април 2019 година
Скопје

Стоматолошка комора
на Македонија
Претседател,
д-р Маријан Денковски, с.р.
Собрание на стоматолошка
комора на Македонија
Претседател,
д-р Оливер Манасиев, с.р.
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3433.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита „Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16,
37/16 и 20/19 и член 21 став (1) алинеја 21 и член 81 став (1) алинеја 12 од Статутот на Стоматолошката
комора на Македонија, Собранието на Стоматолошката комора на Македонија на седницата одржана на
8.4.2019 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА
СТОМАТОЛОГИЈАТА
Член 1
Во Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за
работа на здравствените работници од областа на стоматологијата „Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2017 во член 9 став 2 во алинејата 2 по зборовите: „лиценца за работа“ се додаваат
зборовите: „или во стоматолошка здравствена заштита“.
Член 2
(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објаување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласноста од министерот за здравство.
(2) Овој правилник ќе се објави и во списанието на Комората и на интернет страницата на Комората.
Бр. 02-458/15
24 април 2019 година
Скопје

Стоматолошка комора
на Македонија
Претседател,
д-р Маријан Денковски, с.р.
Собрание на стоматолошка
комора на Македонија
Претседател,
д-р Оливер Манасиев, с.р.
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