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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3063. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА  ОПШТИНА 

ШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Штип, за 

потребите на СОУ „Јане Сандански“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Штип, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/23 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3064. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА  ОПШТИНА 

ШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Штип, за 

потребите на СОУ „Димитар Мирасчиев“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Штип, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/24 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3065. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-

ственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Ма-

кедонија,  на седницата, одржана на 21.6.2016 го-

дина, донесе 

  

         О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА  ОПШТИНА 

ШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Штип, за 

потребите на СОУ „Коле Нехтенин“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Штип, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
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Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/25 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3066. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА  ОПШТИНА 

ШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Штип, за 

потребите на СОУ „Славчо Стојменски". 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Штип, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/26 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3067. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА  ОПШТИНА 

ЦЕНТАР ЖУПА 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Центар 

Жупа, за потребите на СОУ „АТА“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Центар Жупа, со 

кој се уредуваат правата и обврските за  движната 

ствар од член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/27 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3068. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-

ственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Ма-

кедонија,  на седницата, одржана на 21.6.2016 го-

дина, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

ТЕТОВО 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 
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Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Тетово, за 

потребите на СОТУ „Ѓоце Стојчески“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

 Бр. 42-4720/28 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3069. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-

ственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Ма-

кедонија,  на седницата, одржана на 21.6.2016 го-

дина, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

ТЕТОВО 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Тетово, за 

потребите на СОСУ „Моша Пијаде“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/29 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3070. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

ТЕТОВО 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Тетово, за 

потребите на ОСЕУ „8 Септември”. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/30 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3071. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

ТЕТОВО 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Тетово, за 

потребите на СОМ „Никола Штејн“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/31 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3072. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

ТЕТОВО 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Тетово, за 

потребите на СОГУ „7 Март“. 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/32 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3073. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-

ственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Ма-

кедонија,  на седницата, одржана на 21.6.2016 го-

дина, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ТЕТОВО 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Тетово, за 

потребите на СОГУ „Кирил Пејчиновиќ“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/33 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3074. 
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 сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-
тењето на  движната ствар и тоа: 

 
 
 
 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Општина Струмица, 
за потребите на СОУ „Димитар Влахов“. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Струмица, со кој 

се уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-4720/34 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3075. 
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 сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Струмица, 

за потребите на СОУ „Никола Карев“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Струмица, со кој 

се уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/35 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3076. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Струмица, 

за потребите на СОУ „Јане Сандански“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Струмица, со кој 

се уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/36 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3077. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

СТРУГА 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Струга, за 

потребите на СОУГ „Д-р Ибрахим Темо“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Струга, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/37 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3078. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 
  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

СТРУГА 
 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

 

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

трајно користење без надомест на Општина Струга, за 
потребите на СОУ „Нико Нестор“. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Струга, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

Македонија“. 
 
Бр. 42-4720/38 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3079. 
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 сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на  движната ствар и тоа: 

 
 
 
 
 

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

трајно користење без надомест на Општина Свети Ни-
коле, за потребите на СОУ „Кочо Рацин“. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Свети Николе, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
од член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-4720/39 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3080. 
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 сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-
тењето на  движната ствар и тоа: 

 
 
 
 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Општина Ресен, за 
потребите на СОУ „Цар Самоил“. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со градоначалникот на Општина Ресен, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлукa. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-4720/40 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3081. 
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 сед-
ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Радовиш, 

за потребите на СОУ „Коста Сусинов“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Радовиш, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/41 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3082. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ПРОБИШТИП 
 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Пробиш-

тип, за потребите на СОУ „Наум Наумовски - Борче“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Пробиштип, со 

кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 

од член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/42 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3083. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Прилеп, за 

потребите на СОУ „Ристе Ристески - Ричко“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/43 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3084. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

   

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Прилеп, за 

потребите на СОУ „Кузман Јосифоски Питу“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/44 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3085. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

   

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Прилеп, за 

потребите на СОУ „Орде Чопела“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/45 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3086. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Прилеп, за 

потребите на СОУ „Ѓорче Петров“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/46 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3087. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на движната ствар и тоа: 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Прилеп, за 

потребите на СОУ „Мирче Ацев“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

  

Бр. 42-4720/47 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3088. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ОХРИД 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 
 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Охрид, за 

потребите на СОУ „Св. Кирил и Методиј“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Охрид, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/48 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



1 јули 2016  Бр. 122 - Стр. 13 

 
 

 

3089. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ОХРИД 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 
 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Охрид, за 

потребите на ОУТУ „Ванчо Питошески“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Охрид, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/49 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3090. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ОХРИД 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Охрид, за 

потребите на ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Охрид, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/50 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3091. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ОХРИД 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 
 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Охрид, за 

потребите на ОСУ „Св. Климент Охридски“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Охрид, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/51 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



 Стр. 14 - Бр. 122                                                                                            1 јули 2016 
 

 

3092. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Неготино, 

за потребите на СОУ „Св. Кирил и Методиј“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Неготино, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/52 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3093. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 
  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Македон-

ска Каменица, за потребите на СОУ „Миле Јаневски-

Џингар“. 
 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Македонска Каме-

ница, со кој се уредуваат правата и обврските за  движ-

ната ствар од член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/53 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3094. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 
  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

МАКЕДОНСКИ БРОД 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Македон-

ски Брод, за потребите на СОУ “Св. Наум Охридски”. 
 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Македонски Брод, 

со кој се уредуваат правата и обврските за  движната 

ствар од член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/54 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



1 јули 2016  Бр. 122 - Стр. 15 

 
 

 

3095. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

МАВРОВО И РОСТУШЕ 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Маврово и 

Ростуше, за потребите на СОУ „Маврово-Ростуше“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Маврово и Рос-

туше, со кој се уредуваат правата и обврските за  движ-

ната ствар од член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/55 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3096. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 
  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ЛИПКОВО 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Липково, за 

потребите на СОУ „Исмет Јашари”. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Липково, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/56 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3097. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 
 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Куманово, 

за потребите на СТУ „Наце Буѓони“. 
 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Куманово, со кој 

се уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/57 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



 Стр. 16 - Бр. 122                                                                                            1 јули 2016 
 

 

3098. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Куманово, 

за потребите на СОУ „Перо Наков“. 
 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Куманово, со кој 

се уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/58 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3099. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Куманово, 

за потребите на ССОУ „Киро Бурназ“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Куманово, со кој 

се уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/59 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3100. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Куманово, 

за потребите на СОУГ „Сами Фрашери“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Куманово, со кој 

се уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/60 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3101. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Куманово, 

за потребите на СОУГ „Гоце Делчев“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Куманово, со кој 

се уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/61 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3102. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 
  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

КРУШЕВО 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Крушево, 

за потребите на СОУ „Наум Наумовски - Борче“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Крушево, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/62 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3103. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

КРИВА ПАЛАНКА 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Крива Па-

ланка, за потребите на СОУ „Ѓорче Петров“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Крива Паланка, со 

кој се уредуваат правата и обврските за  движната 

ствар од член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/63 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3104. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

КРАТОВО 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Кратово, за 

потребите на СОУ „Митко Пенџуклиски”. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Кратово, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/64 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3105. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Кочани, за 

потребите на СОУ „Гошо Викентиев“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Кочани, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/65 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3106. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Кочани, за 

потребите на СОУ „Љупчо Сантов“. 
 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Кочани, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/66 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



1 јули 2016  Бр. 122 - Стр. 19 

 
 

 

3107. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

КИЧЕВО 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Кичево, за 

потребите на ОСУ „Дрита“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Кичево, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/67 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3108. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 
  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

КИЧЕВО 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Кичево, за 

потребите на ОСУ „Мирко Милески“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Кичево, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/68 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3109. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

КАВАДАРЦИ 
 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Кавадарци, 

за потребите на СОЗШУ „Ѓорче Петров“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Кавадарци, со кој 

се уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/69 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3110. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

КАВАДАРЦИ 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Кавадарци, 

за потребите на СОУ „Киро Спанџов - Брко“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Кавадарци, со кој 

се уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/70 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3111. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 
  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

КАВАДАРЦИ 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Кавадарци, 

за потребите на СОУГ „Добри Даскалов“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Кавадарци, со кој 

се уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/71 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3112. 

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 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Илинден, 

за потребите на ССОУ „Илинден“. 
 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Илинден, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/72 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



1 јули 2016  Бр. 122 - Стр. 21 

 
 

 

3113. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година,  донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Долнени, 

за потребите на СОУ „Преродба - Рилиндја“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Долнени, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/73 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3114. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Демир Хи-

сар, за потребите на СОУ „Крсте Петков Мисирков“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Демир Хисар, со 

кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 

од член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/74 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3115. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Берово,за 

потребите на ОСУ„Ацо Русковски“. 
 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Берово, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/75 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3116. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА БИТОЛА 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Битола, за 

потребите на СОУГ „Јосип Броз Тито“. 
 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Општина Битола, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/76 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3117. 

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 21.6.2016 година, донесе 
  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

БИТОЛА 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Битола, за 

потребите на СОТУ „Ѓорѓи Наумов“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Битола со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија“. 

 

Бр. 42-4720/77 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3118. 

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 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

БИТОЛА 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Битола, за 

потребите на СОУ „Таки Даскало“. 
 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/78 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3119. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

БИТОЛА 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Битола, за 

потребите на СОЕУ „Јане Сандански“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Oпштина Битола, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/79 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3120. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА БИТОЛА  

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Битола, за 

потребите на СОЗУ„Кузман Шапкарев“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Oпштина Битола, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/80 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3121. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА БИТОЛА 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Битола, за 

потребите на ОСМУ„Д-р Јован Калаузи“. 
 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/81 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



 Стр. 24 - Бр. 122                                                                                            1 јули 2016 
 

 

3122. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 
  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  
БОГДАНЦИ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Богданци, 

за потребите на СОУ „Богданци“. 
 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Oпштина Богданци, со кој 

се уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во „Службен  весник  на Републи-

ка  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/82 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3123. 

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 21.6.2016 година, донесе 
  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

ВАЛАНДОВО 
 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Валандово, 

за потребите на ОСУ„Гоце Делчев“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Oпштина Валандово, со кој 

се уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/83 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3124. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Велес, за 

потребите на СОУГ „Кочо Рацин“. 
 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Oпштина Велес, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во „Службен  весник  на Републи-

ка Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/84 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



1 јули 2016  Бр. 122 - Стр. 25 

 
 

 

3125. 

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 сед-

ницата, одржана на 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Велес, за 

потребите на ОСУ „Јовче Тесличков“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Oпштина Велес, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/85 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3126. 

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 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Велес, за 

потребите на ССОУ „Коле Неделковски“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Oпштина Велес, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/86 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3127. 

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 21.6.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 
 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Велес, за 

потребите на ССОУ„Димитрија Чуповски“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Oпштина Велес, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во „Службен  весник на Републи-

ка Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/87 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



 Стр. 26 - Бр. 122                                                                                            1 јули 2016 
 

 

3128. 

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 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВИНИЦА  

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Виница, за 

потребите на СОУ „Ванчо Прке“. 
 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Oпштина Виница, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник на Република  

Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/88 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3129. 

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 21.6.2016 година, донесе 
  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

ВРАПЧИШТЕ 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Врап-

чиште,за потребите на СОУ „Неготино“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Oпштина Врапчиште, со кој 

се уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник на Република  

Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/89 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3130. 

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 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 
 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Гевгелија, 

за потребите на СОУ„Јосив Јосифовски“. 
 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Oпштина Гевгелија, со кој 

се уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/90 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



1 јули 2016  Бр. 122 - Стр. 27 

 
 

 

3131. 

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 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

ГОСТИВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Гостивар, 

за потребите на СОУ„Гостивар“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Oпштина Гостивар, со кој 

се уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/91 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3132. 

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 21.6.2016 година, донесе 
  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

ГОСТИВАР 
 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Гостивар, 

за потребите на ОСТУ „Гостивар“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Oпштина Гостивар, со кој 

се уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/92 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3133. 

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 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

ГОСТИВАР 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 
 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Гостивар, 

за потребите на СЕОУ „Гостивар“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Oпштина Гостивар, со кој 

се уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/93 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



 Стр. 28 - Бр. 122                                                                                            1 јули 2016 
 

 

3134. 

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 21.6.2016 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ГОСТИВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Гостивар, 

за потребите на СОМУ„Гостивар“. 
 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Oпштина Гостивар, со кој 

се уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/94 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3135. 

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 21.6.2016 година, донесе 
  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ДЕБАР 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Дебар, за 

потребите на СОУ „Здравко Чочковски“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на Oпштина Дебар, со кој се 

уредуваат правата и обврските за  движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/95 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3136. 

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 21.6.2016 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 образование и наука му престанува корис-

тењето на  движната ствар, и тоа: 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Општина Делчево, за 

потребите на СОУ„Методија Митевски Брицо“. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Oпштина Делчево, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движната ствар од 

член 1 од оваа одлукa. 
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во  „Службен  весник  на  Репуб-

лика  Македонија”. 

 

Бр. 42-4720/96 Заменик на претседателот 

21 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3137. 
Врз основа на член 20 од Законот за филмската деј-

ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
82/2013, 18/2014, 44/2014, 129/2015, 152/2015 и 
39/2016), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 14 јуни 2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТ-

СЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Од должноста претседател и член на Управниот 

одбор на Агенцијата за филм на Република Македонија 
се разрешуваат: 

а) од претседател: 
- Ивана Николиќ. 
б) од член: 
- Петар Волнаровски. 
2. За претседател и член на Управниот одбор на 

Агенцијата за филм на Република Македонија, се име-
нуваат: 

а) за претседател: 

- Ирина Димовска 
б) за член: 
- Гуле Гулев. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-5087/1 Заменик на претседателот 

14 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

3138. 
Врз основа на член 14-м став (7) од Законот за јав-

ните набавки („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/11, 185/11, 
15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 
и 27/16), министерот за финансии донесе 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ВИСИНАTA НА НАДОМЕСТОКOT ЗА УЧЕСТВО  

ВО ОБУКАTA НА СТРУЧНИ ЛИЦА 
 

Член 1 

Со овој тарифник се утврдува висината на надомес-
токот за учество во обуката на стручни лица. 

 
Член 2 

Висината на надоместокот за учество во обуката на 
стручни лица изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 3 

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник  на Репуб-
лика Македонија“.   

 

Бр. 02-9162/3  
30 јуни 2016 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Кирил Миноски, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3139. 

Врз основа на член 94, член 106 и член 107 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 

13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 

и 23/2016), постапувајќи по барањето број УП1 08-57 

од 23.5.2016 година на брокерската куќа Инвестброкер 

АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на ден 

28.6.2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Во Точката 2 од Решението за давање дозвола за 

работење на брокерската куќа Инвестброкер АД Скоп-

је бр.08-2375/4 од 16.11.2006 година, изменета со Ре-

шение бр.УП1 08-46 од 5.3.2010 година и Решение 

бр.УП1 08-216 од 27.11.2012 година, се додаваат три 

нови алинеи:  

„- чување на хартии од вредност што вклучува 

отворање и водење на сметки на хартии од вредност 

во свое име, а за сметка на клиенти во депозитар, от-

ворање и водење на сметки на хартии од вредност и 

за своите клиенти кои не се сопственици на тие хар-

тии од вредност, а за сметка на нивните клиенти и 

други услуги со хартии од вредност по налог на кли-

ентот (исплата на достасани побарувања од издава-

чите врз основа на достасани хартии од вредност, ка-

мати и дивиденди за сметка на сопствениците на тие 

хартии од вредност, известување за собранија на ак-

ционерите и застапување на тие собранија, плаќање 

на даночни обврски на клиентот врз основа на хар-

тии од вредност кои се во негова сопственост и 

слично),  

- прием и пренос на налози за купување и продава-

ње на хартии од вредност на странски пазари на хартии 

од вредност, 

- вршење дополнителни услуги за издавачите на 

хартии од вредност.“ 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Број УП1 08-57 Комисија за хартии од вредност 

28 јуни 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

3140. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 

23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-

ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-59 

од 30.5.2016 година на седницата одржана на ден 

28.6.2016 година го донесе, следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА БРОКЕР 
 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

лицето Елена Рогановиќ Манчева од Скопје издадена 
со Решение бр.УП1-66 од 1.8.2011 година од Комисија-
та за хартии од вредност на Република Македонија.  

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Елена 
Рогановиќ Манчева се обновува за период од 5 (пет) 
години од денот на донесување на ова решение. 

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Елена 
Рогановиќ Манчева престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаи-
те предвидени со Закон. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Број УП1 08-59 Комисија за хартии од вредност 

28 јуни 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
__________ 

3141. 
Врз основа на член 88 став 3 и член 191 од Законот 

за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на ден 28.6.2016 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ НАЛОЖУВА на Македонска берза АД 

Скопје, во рок од 5 дена од денот на приемот на ова Ре-
шение, да изврши измена на Анекс 3 Правила за регу-
лирање на начинот на запишување на јавно понудени 
хартии од вредност преку берза од Правилата за тргу-
вање на Македонска берза АД Скопје со додавање на 
нова точка 6 која ќе гласи: 

“6. Изразување на цената и количината на јавно по-
нудени хартии од вредност преку берза при продажба 
на сопствени акции 

6.1. За изразувањето на количината на јавно пону-
дени хартии од вредност што се запишуваат преку бер-
за при продажба на сопствени акции важат правилата 
од член 5 од Правилата за тргување на Берзата.  

6.2. По исклучок од точка 6.1, согласно одлуката за 
продажба на сопствени акции, може да се определи де-
ка количината на акции на која гласи еден лот може да 
биде поголема од еден. 

6.3. Количината на јавно понудени хартии од вред-
ност што се запишуваат преку берза во случај на про-
дажба на сопствени акции се изразува како природен 
број.  

6.4. При продажбата на јавно понудени хартии од 
вредност преку берза во случај на продажба на соп-
ствени акции се применува моделот “на парче”.  

6.5. При продажбата на јавно понудени хартии од 
вредност преку берза во случај на продажба на соп-
ствени акции, појдовна цена по која се нудат акциите 
за продажба е просечната пазарна цена на акциите на 
издавачот постигната на овластена берза во последните 
12 месеци пред донесување на одлуката за продажба на 

сопствени акции. По исклучок, доколку за акциите на 
издавачот не е формирана просечна пазарна цена во 
последните 12 месеци, односно не е реализирана ниту 
една трансакција, почетна цена по која може да се по-
нудат за продажба сопствените акции е цената по која 
се стекнати сопствените акции на друштвото, без оглед 
на периодот на стекнување. 

6.6. Минималната корекција на цена претставува 
најмалата дозволена промена на цената на хартијата од 
вредност, по внесувањето на налогот во системот.  

6.7. Корекциите на внесените куповни, односно 
продажни цени можат да се вршат во висина од најмал-
ку 1 денар. 

6.8. За овие трансакции не важат општите ценовни 
ограничувања утврдени во член 55 од овие Правила.” 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје, 
по постапувањето од точка 1 од Решението, да достави 
до Комисијата за хартии од вредност на Република Ма-
кедонија пречистен текст на Анекс 3 од Правилата за 
тргување на Македонска берза АД Скопје. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Број УП1 08-65 Комисија за хартии од вредност 

28 јуни 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
__________ 

3142. 
Врз основа на член 190 став 4 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 
и 23/2016) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за 
инвестициски фондови („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 
188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата од-
ржана на ден 28.6.2016 година, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ 
ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА  

НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД 
 

Член 1 
Во Правилникот за критериумот за рангирање на 

субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.103/2013, 
32/2014, 101/2014. 28/2015 и 126/2015) во член 8 зборо-
вите: „во рок од една година од денот на донесување на 
овој Правилник“ се заменуваат со зборовите:  „90 дена 
од влегување во сила на овој Правилник“. 
 

Член 2 
Овој Правилник е од времен карактер со важност 

од најмногу 90 дена. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Број 08-696/3 Комисија за хартии од вредност 

28 јуни 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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AГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3143. 

Врз основа на член 25 став 2 и член 51 став 7 од За-

конот за поштенски услуги („Службен весник на Ре-

публика Македонија" бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 

187/2014, 146/2015 и 31/2016), Комисијата како орган 

на Агенцијата за пошти на состанокот одржан на ден 

28.6.2016 година донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОВИТЕ НА ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ И 

ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ-

ТО НА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ И НАЧИНОТ  
НА НИВНОТО  ДОСТАВУВАЊЕ ДО  АГЕНЦИЈАТА 

 

Член 1 

Со овој Правилник се пропишуваат видовите на фи-

нансиските податоци и информации поврзани со обез-

бедувањето на поштенските услуги кои давателите на 

поштенските услуги се должни да ги доставуваат до 

Агенцијата за пошти (во натамошниот текст: Агенција) 

заради извршување на нејзините надлежности, како и 

начинот на нивното доставување. 

 

Член 2 

1) Финансиските податоци и информациите од член 

1 на овој Правилник се доставуваат во форма на извеш-

тај за обезбедување на поштенски услуги до Агенција-

та на секои шест месеци. 

2) Постојат два вида на извештаи и тоа Извештај за 

обезбедување на универзална услуга за давателот на 

универзалната услуга (Прилог 1) и Извештај за обезбе-

дување на поштенски услуги за давателите на слобод-

ниот поштенски пазар (Прилог 2) кои се составен дел 

на овој Правилник. 

3) Извештаите од став 2 на овој член за првата по-

ловина од календарската година (1 јануари - 30 јуни) се 

доставуваат до 1 септември, а за втората половина од 

календарската година (1 јули - 31 декември) се доста-

вуваат до 1 март наредната година. 

4) Извештаите од став 2 на овој член треба да бидат 

заверени со потпис од законскиот застапник на давате-

лот на поштенските услуги или лице овластено од за-

конскиот застапник, а документот со кој се потврдува 

овластувањето на законскиот застапник треба да биде 

заверен со печат на давателот на поштенските услуги и 

истите се доставуваат до Агенцијата. 

5) Извештаите од став 2 на овој член се доставуваат 

електронски на официјалната електронска адреса на 

Агенцијата и во хартиена копија заверена со потпис од 

законскиот застапник, идентична на електронската вер-

зија. 

6) Хартиената копија од Извештаите од став 2 на 

овој член се доставува во рок од 3 (три) дена од денот 

на испраќањето по електронски пат, да се предадат 

непосредно во Агенцијата или да се испратат по пошта. 

7) Извештајот за обезбедување на универзалната 

услуга од став 2 на овој член особено ќе содржи пода-

тоци за: 

а) давателот на поштенските услуги 

б) вкупен обем остварен од обезбедување на пош-

тенски услуги  

в) начин на прием на поштенски пратки 

г) географско подрачје на кое се обезбедуваат пош-

тенските услуги 

д) податоци за точки за пристап 

ѓ) податоци за број на вработени 

е) податоци за број на возила за обезбедување на 

поштенски услуги 

ж) податоци за пристап до поштенска мрежа 

з) податоци за рекламации 

и)податоци за финансиски податоци од обезбедува-

ње на поштенските услуги. 

8) Извештајот за обезбедување на поштенски услу-

ги  од став 2 на овој член особено ќе содржи податоци 

за: 

a) давателот на поштенски услуги 

b) вкупен обем остварен од обезбедување на пош-

тенски услуги 

c) географско подрачје на кое се обезбедуваат пош-

тенските услуги 

d) податоци за број на вработени 

e) податоци за број на возила за обезбедување на 

поштенски услуги 

f) податоци за рекламации и 

g) податоци за финансиски податоци од обезбедува-

ње на поштенските услуги 

9) Агенцијата може доверливите информации доби-

ени од давателите на поштенски услуги да ги користи 

само за цели за коишто тие се побарани со почитување 

на доверливоста на истите. 

10) Доколку Агенцијата утврди дека податоците 

содржани во Извештаите од став 2 на овој член што се 

доставуваат до Агенцијата не се во согласност со реал-

ните податоци, давателите на поштенските услуги тре-

ба да достават точни податоци и информации до 

Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на 

откривањето на неусогласеноста. 

 

Член 3 

1) Давателите на поштенските услуги се должни да 

и достават на Агенцијата информации и финансиски 

податоци согласно овој Правилник почнувајќи од ка-

лендарската 2016 година. 

2) Со денот на влегување во сила на овој правил-

ник, престанува да важи Правилникот за видовите на 

финансиски податоци и информации поврзани со обез-

бедувањето на поштенските услуги и начинот на нив-

ното доставување до Агенцијата („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 146/2011). 

3) Овој Правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр. 01-134/5 Агенција за пошти 

28 јуни 2016 година Комисија 

Скопје Претседател, 

 Љупчо Мешков с.р.  
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3144. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија - Скопје согласно со член 9 алинеја 3 член 43 и 

член 47 од  Законот за Советот  на јавните обвинители 

на Република Македонија („Службен  весник на РМ“ 

бр.150/07), на одржаната сто и деветнаесеттата седница 

на ден 29.6.2016 година ја донесе следната  

 

О Д Л У К А 

 
I 

На Воислав Гавровски роден на 28.6.1951 година, 

избран на 14.4.2009 година за јавен обвинител во Јавно 

обвинителство на Република Македонија, без ограни-

чување на траење на мандатот со Одлука СОИ бр. 1/09 

на Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија, му се утврди престанок  на функцијата јавен 

обвинител  поради исполнување на условите за старос-

на пензија. 

 
II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му 

престанува заклучно со 30.6.2016 година. 

  

III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

СОР бр. 1/16 Совет на јавните обвинители 

29 јуни 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Петар Аневски, с.р. 

__________ 

3145. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија - Скопје согласно  со член 9 алинеја 3 член 43 и 

член 47 од  Законот за Советот  на јавните обвинители 

на Република Македонија („Службен  весник на РМ“ 

бр.150/07), на одржаната сто и деветнаесеттата седница 

на ден 29.6.2016 година ја донесе следната 

О Д Л У К А 

 
I 

На Аница Петровска родена на 4.7.1951 година, из-

брана на 14.4.2009 година за јавен обвинител во Вишо-

то јавно обвинителство Битола, без ограничување на 

траење на мандатот со Одлука СОИ бр. 1/09 на Советот 

на јавните обвинители на Република Македонија, и се 

утврди престанок на функцијата јавен обвинител  пора-

ди исполнување на условите за старосна пензија. 

 

II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и 

престанува заклучно со 31.7.2016 година. 

  

III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

СОР бр. 2/16 Совет на јавните обвинители 

29 јуни 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Петар Аневски, с.р. 

__________ 

3146. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија - Скопје согласно  со член 9 алинеја 3 член 43 и 

член 47 од  Законот за Советот  на јавните обвинители 

на Република Македонија („Службен  весник на РМ“ 

бр.150/07), на одржаната сто и деветнаесеттата седница 

на ден 29.6.2016 година ја донесе следната  

 

О Д Л У К А 

 

I 

 На Хабиљ Иљази роден  на 26.7.1951 година, из-

бран на 27.1.2012 година за Виш јавен обвинител на 

Вишото јавно обвинителство Скопје, без ограничување 

на траење на мандатот со Одлука СОИ бр. 1/12 на Со-

ветот на јавните обвинители на Република Македонија, 

му се утврди престанок на функцијата јавен обвинител  

поради исполнување на условите за старосна пензија. 
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II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му  

престанува заклучно со 31.7.2016 година. 

  

III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија". 

 

СОР бр. 3/16 Совет на јавните обвинители 

29 јуни 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Петар Аневски, с.р. 

__________ 

3147. 

Советот на јавните обвинители на Република 

Македонија - Скопје согласно  со член 9 алинеја 3 

член 43 и член 47 од  Законот за Советот на јавните 

обвинители на Република Македонија („Службен  

весник на РМ“ бр.150/07), на одржаната сто и де-

ветнаесеттата седница на ден 29.6.2016 година ја 

донесе следната  

 

О Д Л У К А 

 

I 

На Зулќуфли Ракипи роден на 20.7.1951 година, 

избран на 20.7.2009 година за јавен обвинител во 

Основното јавно обвинителство Тетово, без ограни-

чување на траење на мандатот со Одлука СОИ бр. 

9/09 на Советот на јавните обвинители на Републи-

ка Македонија, му се утврди престанок  на функци-

јата јавен обвинител  поради исполнување на усло-

вите за старосна пензија. 

 

II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му  

престанува заклучно со 31.7.2016 година. 

III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

СОР бр. 4/16 Совет на јавните обвинители 

29 јуни 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Петар Аневски, с.р. 

__________ 

3148. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија - Скопје согласно со член 9 алинеја 3 член 43 и 

член 47 од Законот за Советот на јавните обвинители 

на Република Македонија („Службен  весник на РМ“ 

бр.150/07), на одржаната сто и деветнаесеттата седница 

на ден  29.6.2016 година ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

 

I 

На Костадин Кизов роден на 13.8.1952 година, со 

Одлука на Советот А.бр.169-2/10 од 2.7.2010 година 

избран е на  функцијата јавен обвинител без ограничу-

вање на траење на мандатот во Основното јавно обви-

нителство Кичево,  му се утврди престанок  на функци-

јата јавен обвинител  поради исполнување на условите 

за старосна пензија. 

 

II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му  

престанува заклучно со 31.8.2016 година. 

  

III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

СОР бр. 5/16 Совет на јавните обвинители 

29 јуни 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Петар Аневски, с.р. 
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3149. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија - Скопје согласно со член 9 алинеја 3 член 43 и 

член 47 од Законот за Советот на јавните обвинители 

на Република Македонија („Службен  весник на РМ“ 

бр.150/07), на одржаната сто и деветнаесеттата седница 

на ден  29.6.2016 година ја донесе следната  

 

О Д Л У К А 

 

I 

На Реџаил Шерифовски роден на 17.8.1952 го-

дина, избран на 20.7.2009 година за јавен обвини-

тел во Основното јавно обвинителство-Ресен, без 

ограничување на траење на мандатот со Одлука 

СОИ бр. 9/09 на Советот на јавните обвинители на 

Република Македонија, му се утврди престанок  на 

функцијата јавен обвинител  поради исполнување 

на условите за старосна пензија. 

 

II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му  

престанува заклучно со 31.8.2016 година. 

  

III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија". 

 

СОР бр. 6/16 Совет на јавните обвинители 

29 јуни 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Петар Аневски, с.р. 

__________ 

3150. 

Советот на јавните обвинители на Република 

Македонија - Скопје согласно сo член 9 алинеја 3 

член 43 и член 47 од Законот за Советот на јавните 

обвинители на Република Македонија („Службен  

весник на РМ“ бр.150/07), на одржаната сто и де-

ветнаесеттата седница на ден 29.6.2016 година ја 

донесе следната  

О Д Л У К А 

 

I 

На Драгољуб Цакиќ роден на 16.8.1950 година, из-

бран на 14.4.2009 година за јавен обвинител во Вишото 

јавно обвинителство Скопје, без ограничување на трае-

ње на мандатот со Одлука СОИ бр. 9/09 на Советот на 

јавните обвинители на Република Македонија, а со Од-

лука СОИ бр. 1/10 од 22.2.2010 година, избран е за ја-

вен обвинител во Јавното обвинителство на Република 

Македонија, му се утврди престанок  на функцијата ја-

вен обвинител поради исполнување на условите за ста-

росна пензија. 

 

II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му  

престанува заклучно со 31.8.2016 година. 

  

III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија". 

 

СОР бр. 7/16 Совет на јавните обвинители 

29 јуни 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Петар Аневски, с.р. 

__________ 

3151. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија - Скопје согласно со член 9 алинеја 3 член 43 и 

член 47 од  Законот за Советот на јавните обвинители 

на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.150/07), на одржаната сто и деветнаесеттата седница 

на ден  29.6.2016 година ја донесе следната  

 

О Д Л У К А 

 

I 

На Јелица Медарска родена на 20.8.1952 година, 

избрана на 14.04.2009 година за јавен обвинител во 

Вишото јавно обвинителство-Скопје, без ограничу-
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вање на траење на мандатот со Одлука СОИ бр. 

1/09 на Советот на јавните обвинители на Републи-

ка Македонија, и се утврди престанок  на функција-

та јавен обвинител  поради исполнување на услови-

те за старосна пензија. 

 

II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и 

престанува заклучно со 31.8.2016 година. 

  

III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

СОР бр. 8/16 Совет на јавните обвинители 

29 јуни 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Петар Аневски, с.р. 

 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

3152. 

Врз основа на член 27 и член 56 став 1 точка 3 

од Законот за здравственото осигурување („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 

25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 

31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 

82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 

156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 

91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 

112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 

98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 

217/2015, 27/2016 и 37/2017), Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македо-

нија, на седницата одржана на 25 април 2016 го-

дина, донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

КАРТИЧКАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ВО-

ДЕЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ДОКАЗОТ ЗА ПЛАТЕН 

ПРИДОНЕС ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО  

ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на 

картичката за здравствено осигурување и за начи-

нот на нејзиното издавање, водење, користење и 

доказот за платен придонес за задолжително здрав-

ствено осигурување („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 57/2013), во членот 4 ставот 3 

се менува и гласи: 

„Еднаш внесените податоци во чипот од картичката 

не може да се менуваат.“ 

 

Член 2 

Во член 5 став 1 зборовите „и доказ за извршена уп-

лата на  трошоците  за издавање на картичката  соглас-

но Правилникот за висината за трошоците за издавање, 

замена на загубена или оштетена и за повторно активи-

рање на блокирана електронска картичка за здравстве-

но осигурување, како и начинот на нивното плаќање“ 

се бришат. 

Во членот 5 став 2 зборовите „и доказ за извршена 

уплата на  трошоците  за издавање на картичката  сог-

ласно Правилникот за висината за трошоците за изда-

вање, замена на загубена или оштетена и за повторно 

активирање на блокирана електронска картичка за 

здравствено осигурување, како и начинот на нивното 

плаќање за сите лица наведени во барањето“ се бри-

шат. 

Во членот 5 се додава нов став 16 кој гласи: 

„Трошоците за издавање на картичката се плаќаат 

согласно Правилникот за висината за трошоците за из-

давање, замена на загубена или оштетена и за повторно 
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активирање на блокирана електронска картичка за 

здравствено осигурување, како и начинот на нивното 

плаќање.“ 

 

Член 3 

Во членот 8 став 2 се брише.  

 

Член 4 

Членот 9 се менува и гласи: 

„Губењето на картичката корисникот го пријавува 

во подрачната служба на Фондот кој во соработка со 

Службен весник на Република Македонија по службе-

на должност разменува податоци за корисниците кои ја 

изгубиле картичката.“ 

 

Член 5 

Во членот 10 став 6 се брише. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивање на согласност од ми-

нистерот за здравство. 

 

Бр. 02-6693/2 Управен одбор 

28 април 2016 година Претседател, 

Скопје Елена Трпковска, с.р. 

__________ 

3153. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска 

со членот 69 од Законот за здравственото осигуру-

вање („Службен весник на Република Македонија“ 

број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 

84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 

98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 

53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 

43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 

188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 

150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 

37/2016), Управниот одбор на Фондот за здравстве-

но осигурување на Македонија, на седницата од-

ржана на 25 април 2016 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на плаќањето на здрав-

ствените услуги во примарна здравствена заштита 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

42/2012, 176/2013 и 47/2014), во членот 8 ставот 5 се 

менува и гласи: 

„По исклучок од ставот 4 на овој член, како  рурал-

ни подрачја односно места, може да се утврдат:  

- населените места во кои се наоѓа здравстве-

на установа изградена согласно Одлуката на Вла-

дата на Република Македонија за изградба на ам-

буланти во рурални подрачја, доколку исполну-

ваат еден од условите предвидени во став 4 на 

овој член; 

- населените места определени со одлука на Ми-

нистерството за здравство, во кои се наоѓа приват-

на здравствена установа од примарна здравствена 

заштита, која користи простории на јавна здрав-

ствена установа под закуп и во која согласно член 

60 став (3) од Законот за здравствената 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 и 37/16) 

ќе се укажува здравствена заштита без учество на 

медицинска сестра во тимот.“ 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 

министерот за здравство. 

 

Бр. 02-9271/1 Управен одбор 

20 јуни 2016 Заменик на претседателот, 

Скопје Ангел Митевски, с.р. 
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АДВОКАТСКА КОМОРА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3154. 

Врз основа на член 23 од Статутот на Адвокатска 

комора на Република Македонија, Управниот одбор на 

Адвокатската комора на Република Македонија на сед-

ница одржана на ден 20.6.2016 година ја донесе след-

ната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА НАГРАДА И НАДО-

МЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА   

АДВОКАТИТЕ 

 
Член 1 

Во член 4 став 1 пред зборот „камата“ се додава 

зборот „казнена“.  

 

Член 2 

Членот 8 став 1 се менува и гласи: 

 

I. Награда за пишување на писмени состави  

(поднесоци) 

 

1. За пишување на поднесоци со кои се поведува 

постапка, договори, образложени поднесоци, приго-

вори, одговори и изјави на последна волја, предлог за 

извршување, наградата се определува според висината 

на барањето во поднесокот или според пропишаната 

дисциплинска или друга мерка и според пропишаната 

казна. 

2. За поднесоци со барање: 

- до 10.000,00 денари изнесува ............. 1.000,00 де-

нари. 

- од 10.001,00 до 50.000,00 денари наградата изне-

сува...................................................... 3.000,00 денари. 

- од 50.001,00 денари до 100.000,00 денари награда-

та изнесува ............................................. 4.000,00 денари. 

- од 100.001,00 денари до 300.000,00 денари или 

пропишана дисциплинска мерка, парична казна или 

затвор до 1 година, наградата изнесува......5.000,00 денари. 

- од 300.001,00 денари до 600.000,00 денари или 

казна затвор до три години наградата изнесува..6.000,00 

денари. 

- од 600.001,00 денари до 1.000.000,00 денари или 

казна затвор до пет години наградата изнесува........ 

7.000,00 денари. 

- од 1.000.001,00 денари до 2.500.000,00 денари или 

казна затвор до десет години наградата изнесува............ 

9.000,00 денари. 

- од 2.500.001,00 денари до 5.000.000,00 денари или 

казна затвор до петнаест години, како и во полициска 

постапка наградата изнесува ........................... 12.000,00 

денари. 

- Над 5.000.001 денари, казна затвор над петнаесет 

години или доживотен затвор наградата изнесува........ 

18.000,00 денари. 

3. Награда за предлог за издавање на нотарски пла-

тен налог, како и приговор против нотарски платен на-

лог, во предлозите со вредност над 10.001,00 денари, 

изнесува 70% од предвидената во точка 2. 

4. За поднесоците со кои се поведува постапка пред 

Уставен суд, за статусни и станбени спорови, спорови 

и постапки за заштита на авторски права, патенти и ли-

ценци, индустриска сопственост, наградата изнесува 

колку максималната во точка 2. 

5. За застапување и одбрана пред судовите, јавно 

обвинителство, нотари, извршители, центри за социјал-

на работа, работодавецот, полициските, инспекциските 

и други органи, како и преземање на дејствија од точка 

2 на овој став кои се одвиваат во повеќе денови, без ог-

лед дали се одржани, продолжени или одложени, како 

и за рочиштето за објавување на Одлука, секој започ-

нат ден се смета за ново застапување, односно нова од-

брана.  



1 јули 2016  Бр. 122 - Стр. 59 

 
 

 

Во оставинска постапка пред нотар каде со закон е 

предвидено задолжително учество на адвокат, награда-

та и трошоците за соодветното правно дејствие за адво-

катите кои учествуваат во тоа правно дејствие без ог-

лед на нивниот број изнесува 50% од наградата и тро-

шоците на нотарот.  

6. За работни спорови и вонпарничните постапки, 

наградата изнесува 7.000,00 денари. 

7. Во постапка за развод на брак и други спорови од 

семејни односи, наградата изнесува 7.000,00 денари. 

8. За состав и пишување на нормативни акти, награ-

дата се договара со писмен договор. 

9. Во поднесоците во кои покрај главното барање се 

предлага времена мерка или предлог за обезбедување 

докази, наградата се зголемува за 20%. 

10. Во поднесоците во кои има тужба и против-

тужба, наградата се определува според збирот на двете 

барања. 

11. Во поднесокот во кој има повеќе учесници, наг-

радата се зголемува по 50% за секое наредно лице, а за 

секое наредно лице од спротивната страна по 25%, но 

не повеќе од пет пати од предвидената награда од член 

8 од Тарифата. 

12. За необразложени поднесоци, изјави, молби, 

полномошна со кои е овластен адвокатот за застапува-

ње и преземање на дејствија во име на властодавецот 

во сите постапки и други видови полномошна како и 

трошковници и други слични поднесоци, наградата е 

како најниската награда од точка еден. 

13. За поднесоците во кои се бранети повеќе лица, 

наградата од точка осум се зголемува по 50% за секое 

наредно лице, а ако има сообвинети за секое наредно 

лице по 25%, но не повеќе од пет пати од предвидената 

награда од член 8 од Тарифата. 

14. За изготвување на правни мислења, анализи и 

учество на состаноци на кои се даваат усмени правни 

мислења, наградата изнесува 9.000,00 по час. 

15. За состав на апликација пред ЕСЧП, наградата 

изнесува 60.000,00 денари, а за секој нареден поднесок 

за комуникација со судот наградата изнесува 15.000,00 

денари. 

16. Во постапка пред меѓународна арбитража и ме-

ѓународни судови, во спорови со вредност до 

5.000.000,00 евра, наградата изнесува 20.000,00 денари 

за секој започнат час. 

Во спорови од 5.000.001,00 евра до 10.000.000,00 

евра, наградата изнесува 30.000,00 денари за  секој за-

почнат час.  

Над 10.000.001,00 евра наградата изнесува 

40.000,00 денари за секој започнат час, а во меѓународ-

ни кривични судови наградата изнесува 40.000,00 дена-

ри за секој започнат час. 

17. За изготвување на акти за постапки пред Цен-

трален регистар на РМ: 

- Промена на е-маил адреса, пријава на работно вре-

ме и објава на ликвидација, наградата изнесува  

1.000,00 денари. 

- За статусна промена наградата изнесува 3.000,00 

денари. Ако истовремено се прават повеќе статусни 

промени, наградата се зголемува 50% за секоја наредна 

промена.  

- За основање на трговски друштва и други правни 

лица, наградата изнесува 9.000,00 денари. 

 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, 

во кој ќе биде објавен и пречистен текст на Тарифата 

за награда и надоместок на трошоците за работа на ад-

вокатите. 

 

Бр. 02-821/1/1 Адвокатска комора 

22 јуни 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Никола Додевски, с.р. 
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