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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3990. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1  
“ЛИПА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На  Ловечко друштво “Вардар“ - Неготино се дава 
на користење - концесија дивечот во ловиштето бр. 1 
“Липа“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши 
согласно Законот за ловството, Законот за концесии и 
други видови на јавно приватно партнерство, како и по-
себната ловно стопанска основа и програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период  од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 
друштво “Вардар“ - Неготино и Владата на Република 
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 51-4600/1                     Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3991. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2 
“КОПРИШНИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На  Јавното претпријатие за стопанисување со шу-
ми “Македонски шуми“ - Скопје се дава на користење-
концесија дивечот во ловиштето бр. 2 “Копришница“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши 
согласно Законот за ловството, Законот за концесии и 
други видови на јавно приватно партнерство, како и по-
себната ловно стопанска основа и програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период  од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Јавното прет-
пријатие за стопанисување со шуми “Македонски шу-
ми“ - Скопје и Владата на Република Македонија ќе се 
уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 51-4600/2                     Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3992. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О ДЛ У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 5  
“ДИСАН“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На  Ловечко друштво “Вардар“ - Неготино се дава 

на користење - концесија дивечот во ловиштето бр. 5 
“Дисан“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период  од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  
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Член 317 
Меѓусебните права и обв17рски помеѓу Ловечко 

друштво “Вардар“ - Неготино и Владата на Република 
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 51-4600/3                     Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3993. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.6  
“ВОЈШАНЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На  Ловечко друштво “Вардар“ - Неготино се дава 

на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.6 
“Војшанци“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период  од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 
друштво “Вардар“ - Неготино и Владата на Република 
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

Член 5 
Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 

концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 51-4600/4                     Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3994. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.7 
“ТИМЈАНИК“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На  Ловечко друштво “Вардар“ - Неготино се дава 
на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.7 
“Тимјаник“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период  од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 
друштво “Вардар“ - Неготино и Владата на Република 
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 51-4600/5                     Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 



23 декември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 179 - Стр. 5 

3995. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.8 
“ПЕШТЕРНИЦА“ НА  КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На  Ловечко друштво “Вардар“ - Неготино се дава 
на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.8 
“Пештерница“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши 
согласно Законот за ловството, Законот за концесии и 
други видови на јавно приватно партнерство, како и по-
себната ловно стопанска основа и програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период  од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 
друштво “Вардар“ - Неготино и Владата на Република 
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 51-4600/6                     Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3996. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.1 
„ОСТРИЛЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На  Ловечко друштво “Елен“ - Крушево се дава на 
користење - концесија дивечот во ловиштето бр.1 
“Острилци“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период  од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 
друштво “Елен“ - Крушево и Владата на Република 
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 51-4600/7                     Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3997. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2 
“ДИВЈАЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На  Ловечко друштво “Елен“ - Крушево се дава на 

користење-концесија дивечот во ловиштето бр.2 “Див-
јаци“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период  од 
20 (дваесет) години. 
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Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 
друштво “Елен“ - Крушево и Владата на Република 
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 51-4600/8                      Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3998. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3 
“АЛДАНЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На  Ловечко друштво “Елен“ - Крушево се дава на 

користење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 “Ал-
данци“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко 
друштво “Елен“ - Крушево и Владата на Република 
Македонија ќе се уредат со договорот за концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 4 
Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 

оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 51-4600/9                     Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3999. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 13.12..2011 година, донесе 

 
О Д  Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1 
“БАЗЕРНИК“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На  Здружение на ловци “Долина на мечките“ – Де-
мир Хисар се дава на користење - концесија дивечот во 
ловиштето бр.1 “Базерник“. 

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-
то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение на 
ловци “Долина на мечките“ – Демир Хисар и Владата 
на Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 
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Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 51-4600/10                  Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4000. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-
то („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР.2 
„ЛЕСКОВО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На  Здружение на ловци “Долина на мечките“ – Де-

мир Хисар се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.2 “Лесково“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение на 
ловци “Долина на мечките“ – Демир Хисар и Владата 
на Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 51-4600/11                    Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4001. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 
и 136/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3  
„ЖУРЧЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 

 
Член 1 

На  Здружение на ловци “Долина на мечките“ – Де-
мир Хисар се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.3 “Журче“. 

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши 
согласно Законот за ловството, Законот за концесии и 
други видови на јавно приватно партнерство, како и по-
себната ловно стопанска основа и програмата за развојни 
можности на дивечот под заштита во ловиштето. 

 
Член 2 

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 
20 (дваесет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение на 
ловци “Долина на мечките“ – Демир Хисар и Владата 
на Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 51-4600/12                  Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4002. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 
и 136/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ  ВО ЛОВИШТЕТО БР. 4  
“ПРИБИЛЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА 
 

Член 1 
На  Здружение на ловци “Долина на мечките“ – Де-

мир Хисар се дава на користење-концесија дивечот во 
ловиштето бр.4 “Прибилци“. 
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Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето 
од став 1 на овој член концесионерот е должен да го 
врши согласно Законот за ловството, Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство, ка-
ко и посебната ловно стопанска основа и програмата за 
развојни можности на дивечот под заштита во лови-
штето. 

 
Член 2 

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 
(десет) години. 

Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета 
денот на потпишување на договорот за концесија.  

 
Член 3 

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение на 
ловци “Долина на мечките“ – Демир Хисар и Владата 
на Република Македонија ќе се уредат со договорот за 
концесија. 

Во име на Владата на Република Македонија, дого-
ворот за концесијата ќе го потпише министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на 
оваа одлука се определува во договорот за концесија во 
висина од 20% од вредноста на планираниот годишен 
застрел  на дивечот утврден во посебната ловно сто-
панска основа.  

 
Член 5 

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената 
концесија е Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 51-4600/13                  Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4003. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 26 став 1 од Законот за концесии и дру-
ги видови на јавно приватно партнерство (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 
64/09 и 52/10), Владата на Република Македонија на 
седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ  ИСТРАЖУВАЊА НА  
МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ, СО ЈАВЕН ПОВИК 

 
Член 1 

Концесиите  за детални геолошки истражувања на 
минерални суровини се доделуваат во функција на вр-
шење на детални геолошки истражувања на минерални 
суровини на локалитетите за кои се предлага доделува-
ње. Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини 
се стекнува со доделување на концесија, како и момен-
тот дека се работи за истражување на минерални суро-
вини, како единствен начин за продолжување на дејно-
ста е потребно да се доделат под концесија. 

Член 2 
Како основни цели за доделување на концесиите за 

вршење на детални геолошки истражувања е создавање 
на услови за рамномерно истражување на минералните 
суровини и создавање услови за нивна експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на концесиите е вршење на детални геоло-
шки истражувања на поодделни видови на минерални 
суровини на следните локалитети: 

- “Дебриште“ – Росоман - минерална суровина - ва-
ровник;  

- “Баир“ с. Горно Оризари – Велес - минерална су-
ровина - варовник; 

- “Пагаруша“ – Студеничани - минерална суровина 
- варовник; 

- “с. Модрич“ – Струга - минерална суровина - ва-
ровник; 

- “Ќојлија“ – Петровец - минерална суровина - ва-
ровник; 

- “Барбарас“ – Долнени - минерална суровина - ва-
ровник; 

- “Градиште“ с. Могорче – Дебар - минерална суро-
вина - варовник; 

- “Облец“ – Дебарца и Другово - минерална сурови-
на - варовник; 

- “Тројаци“ – Прилеп - минерална суровина - варов-
ник; 

- “Остра Чука“ с. Дебреште – Долнени - минерална 
суровина - варовник; 

- “Габер-Радине“ с. Ново Село – Дебарца - минерал-
на суровина - варовник; 

- “Градец“– Виница - минерална суровина - глина;  
- “Горица“ – Чешиново – Облешево - минерална 

суровина - глина; 
- “Петрино Болно“– Ресен - минерална суровина - 

туларска глина;  
- “Козјак“ с. Ореше – Чашка - минерална суровина - 

кварц; 
- “Кравечки Присој“ с. Степанци – Чашка - мине-

рална суровина - кварц; 
- “Локвичиња“ с. Осинчани – Студеничани - мине-

рална суровина - кварц; 
- “Лавинчеви“ – Гази Баба - минерална суровина - 

кварцит; 
- “с. Дреново и с. Лесново“ – Пробиштип - мине-

рална суровина - вулкански туф;  
- “Самовиљак“ с. Кален – Прилеп - минерална суро-

вина - амфиболит;  
- “Ќупријан“ с. Батинци – Студеничани - минерална 

суровина - песок и чакал;  
- “Оџов Чукар“ с. Звегор – Делчево - минерална су-

ровина - песок;  
- “Голем Дол“ – Сопиште - минерална суровина - 

песок и чакал; 
- “Гечерлиски Рид“ – Босилово - минерална сурови-

на - песок и чакал; 
- “Гечерлиски Рид“ – Босилово - минерална сурови-

на - песок и чакал; 
- “Моране“ – Студеничани - минерална суровина - 

песок; 
- “Бел Камен“ с. Стенковец – Чучер Сандево - ми-

нерална суровина - варовник; 
- “Краста“ с. Опејнца – Охрид - минерална сурови-

на - варовник; 
- “Рамна Нива“ с. Богомила – Чашка - минерална 

суровина - кварц; 
- “Пештерница“ - Неготино - минерална суровина - 

песок, глина и лапорец;  
- “Пепелиште“ - Неготино - минерална суровина - 

песок, глина и лапорец;  
- “Стара Корија“ - Липково - минерална суровина - 

дијабаз; 
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- “Башибос - Бајрамбос“ – Дојран - минерална суро-
вина - бакар, злато, сребро, олово и цинк; 

- “Џурово“ – Прилеп - минерална суровина - тра-
вертин; 

- “Сладун“ – Прилеп - минерална суровина - мер-
мер; 

- “Поле “с. Бешиште – Прилеп - минерална сурови-
на - оникс и травертин; 

- “Кладник“ с. Козица – Другово - минерална суро-
вина - мермер; 

- “Гробиште“ Г. Палчиште – Боговиње - минерална 
суровина - мермер; 

- “Црн Габер“ с. Бабино – Демир Хисар - минерална 
суровина - мермер; 

- “Рамниште“ с. Никодин – Прилеп - минерална су-
ровина - мермер; 

- “Под Ано“ – Валандово – минерална суровина – 
геотермална вода.  

Концесиите за детални геолошки истражувања од 
став 1 од овој член се доделуваат поодделно. 

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе 
се доделат: 

- на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат 
условите содржани во тендерската документација и 
јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесиите од член 3 
на оваа одлука ќе се спроведе како постапка за доделу-
вање на концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања со отворен повик. 

 
Член 5 

Начинот на плаќање и пресметување на концеси-
скиот надоместок ќе се определи согласно Тарифникот 
за утврдување на висината на надоместоците за издава-
ње на дозволи и концесии за вршење на детални геоло-
шки истражувања и концесии за експлоатација на ми-
нерални суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 72/2007, 19/2009, 105/2009, 60/2010 и 
94/2010). 

 
Член 6 

Постапката за доделување на концесиите за детал-
ни геолошки истражувања ќе биде спроведена во рок 
од 90 дена. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесии, министерот за економија формира Коми-
сија за спроведување на постапката во рок од пет дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член е должна да ја 
подготви тендерската документација и јавниот повик, 
по претходно одобрување од министерот за економија. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за детални геолошки истра-
жувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 
од овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот 
повик во домашни јавни гласила. 

 
Член 7 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 8 

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

 
Бр. 51-6614/1                     Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4004. 
Врз основа на член 54, став 2  од Законот за користење 

и располагање со стварите на државните органи (“Служ-
бен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АПЕЛАЦИОНИОТ 

СУД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Основниот суд Крива Паланка 

му престанува користењето на движната ствар – пат-
ничко моторно возило, марка „Фолксваген“, тип „Па-
сат-1,8 Т“, со рег.озн. KU 444-MI, број на шасија:  
WVWZZZ3BZ2P304712, број на мотор: AWT076502, 
година на производство: 2001 и сила на мотор 110 KW. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење без надоместок на Апелациониот суд 
Скопје. 

 
Член 3 

Претседателот на Основниот суд Крива Паланка 
склучува договор со претседателот на Апелациониот 
суд Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од членот 1 од оваа одлука која се дава 
на трајно користење.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-6788/1                      Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4005. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 26.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ИЛИНДЕН 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа,  му престанува ко-
ристењето на движни ствари, со следните карактери-
стики: 

 
Опис 
на 

движ-
ните 
ствари 

Peг. 
број 

Бој
а 

Шасија 
број 

Тип Вред-
ност 

(денар
и) 

пмв  
Фиат 

АРМ-
417 

/ ZFA182
0000429 

4751 

Бра-
ва 
1.6 

200.000,
00 

Тмв  
Мерце-
дес 
сприн-
тер 

КУ-037-
ЦР 

бе-
ла 

WDB90
66551S2 

76178 

/ 500.000,
00 
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Член 2 
Движните ствари  од  член  1  од оваа одлука се  да-

ваат на  трајно користење без надомест на општина 
Илинден. 

 
Член 3 

Министерот за локална самоуправа склучува дого-
вор со градоначалникот на  општина Илинден, со  кој  
се уредуваат правата  и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
  Бр.51-7087/1                 Заменик на претседателот 

26 ноември 2011 година         на Владата на Република 
     Скопје                   Македонија, 

                    м-р Зоран Ставрески,с.р. 
__________ 

4006. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 13.12.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА  ЗДРАВСТВЕН  ДОМ 

РЕСЕН 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
Ред. 
бр. Вид на опрема Количина 

1. Авторефрактометар  1 
2. 
 

Апланационен тоно-
метар по Goldmann 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Здравствен дом - Ресен. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Здравствен дом 
- Ресен, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-7347/3                     Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година       на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4007. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 
08/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македо-
нија на седницата, одржана на 13.12.2011 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈАВНА 
ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА  ОПШТА БОЛНИЦА 

КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Јавна здравствена 
установа Општа болница - Куманово. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавна здравствена установа Општа болница - 
Куманово, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-7347/14                   Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4008. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 
08/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македо-
нија на седницата, одржана на 13.12.2011 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈАВНА 
ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА ОПШТА  БОЛНИЦА 

ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Јавна здравствена 
установа Општа болница - Охрид. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавна здравствена установа Општа болница - 
Охрид, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-7347/15                    Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година         на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4009. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 
08/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македо-
нија на седницата, одржана на 13.12.2011 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈАВНА 
ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА  ОПШТА БОЛНИЦА  

- ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Јавна здравствена 
установа Општа болница - Прилеп. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавна здравствена установа Општа болница - 
Прилеп, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-7347/16                    Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година          на Владата на Република 
   Скопје                                        Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4010. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија на 
седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈАВНА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  ОПШТА БОЛНИЦА  

СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Јавна здравствена 
установа  Општа болница - Струга. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавна здравствена установа Општа болница - 
Струга, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-7347/17                    Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година         на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4011. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 08/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија на 
седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈАВНА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  ОПШТА БОЛНИЦА  

СТРУМИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Јавна здравствена 
установа Општа болница - Струмица. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавна здравствена установа Општа болница - 
Струмица, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-7347/18                   Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година         на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4012. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија”, бр. 
08/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македо-
нија на седницата, одржана на 13.12.2011 година, доне-
се 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА   ГРАДСКА   ОПШТА 

БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ„ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена уста-
нова Градска општа болница „8-ми Септември„ - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Градска општа 
болница „8-ми Септември„ - Скопје, со кој се уредува-
ат  правата и обврските за движните ствари од член 1 
од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

Бр. 51-7347/19                  Заменик на претседателот 
13 декември 2011 година        на Владата на Република 

   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4013. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 13.12.2011 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈАВНА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА -  

БИТОЛА  
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари:  
Ред. 
бр. 

Вид на опрема Количи-
на 

1. Апарат за компјутеризирана томо-
графија со симултана аквизиција на 
64 пресеци за неуролошки и акутни 
дијагностички процедури 1 

2. Апарат за магнетна резонанца со 
јачина на магнетно поле 1,5Т и 
минимум 16 RF канали  1 

3. Аналоген мамографски систем 1 
4. Апарат за литотрипсија од врвна кла-

са со можност за уродијагностика 1 
5. Кардиолошки ултразвук 1 
6. Гинеколошки ултразвучен 4D ехо 

апарат 1 
7. Апарат за анестезија со пациент 

монитор 1 
8. Инкубатори за недоносени ново-

роденчиња со пациент монитор 1 
9. Гастроскопски кабинет 1 

10. Електрокаутер со монополарно и 
биполарно сечење 2 

11. Универзален операционен стол со 
додатоци  1 

12. Уролошки - операционен стол 1 
13. Операциони лампи 2 
14. Монитор за стандарден монито-

ринг со можност за комплетен ин-
вазивен мониторинг (висока класа) 2 

15. Монитор за интензивна нега за 
стандарден неинвазивен монито-
ринг (средна класа) 5 

16. Централна станица за мониторинг 1 
17. Општа хируршка кутија 1 
18. Машина за дишење - педијатри-

ска (неонатални и инфантилни) 2 
19. Машина за дишење - стационарна 

(педијатриска и за возрасни) 1 
20. Комплетно автоматизиран парно 

формалдехидски стерилизатор 
400-450 л 1 

21. Стерилизатор за брза стерилиза-
ција на ендоскопски и оптички 
инструменти, материјали од гума, 
пластика и слично 1 

22. Ендоскопски инструменти – за 
лапараскопска абдоминална хи-
рургија - SDTV - средна 1 

23. Оперативен офталмолошки ми-
кроскоп Economy 1 

24. Апарат за факоемулзификација 1 
25. Офталмолошки биометар со па-

химетар 1 
26. Биомикроскоп   1 
27. Тест проектори  1 
28. Сет пробни стакла 1 
29. Рачен офталмоскоп 1 
30. Апланационен тонометар по 

Goldmann 1 
31. Авторефрактометар 1 
32. Компјутеризиран периметар 1 
33. Индиректен офталмоскоп 1 
34. Сет за за мали хируршки интер-

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

на трајно користење без надомест на Јавна здравствена 
установа Клиничка болница - Битола. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавна здравствена установа Клиничка болни-
ца - Битола, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
      Бр. 51-7347/20                    Заменик на претседателот 
13 декември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје          Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4014. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 13.12.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈАВНА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА -  

ТЕТОВО  
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
Ред. 
бр. 

Вид на опрема Количи-
на 

1. Апарат за компјутеризирана томо-
графија со најмалку 64 
детекторски реда и најмалку 64 
пресеци за кардиолошки и васку-
ларни дијагностички процедури 1 

2. Апарат за магнетна резонанца 
со јачина на магнетно поле 1,5Т 
и минимум 8 RF канали 1 

3. Монопланарен ангиографски 
систем со дигитален детектор за 
кардиолошки дијагностички и 
интервентни процедури 1 

 Коскен дензитометар 1 
5. Кардиолошки ултразвук 1 
6. Гинеколошки ултразвучен 4D 

ехо апарат 1 
7. Ехо апарат за радиологија 1 
8. Апарат за анестезија со пациент 

монитор 1 
9. Инкубатори за недоносени но-

вороденчиња со пациент 
монитор 1 

10. Гастроскопски кабинет 1 
11. Електрокаутер со монополарно 

и биполарно сечење 2 
12. Универзален операционен стол 

со додатоци 1 

13. Операциони лампи 1 
14. Монитор за стандарден 

мониторинг со можност за 
комплетен инвазивен монито-
ринг (висока класа) 2 

15. Монитор за интензивна нега за 
стандарден неинвазивен 
мониторинг (средна класа) 5 

16. Централна станица за 
мониторинг 1 

17. Општа хируршка кутија 1 
Машина за дишење - педијатри-
ска 

18. 

 (неонатални и инфантилни)  1 
19. Машина за дишење - 

стационарна (педијатриска и за 
возрасни) 1 

20. Комплетно автоматизиран 
парно формалдехидски 
стерилизатор 400-450 л 1 

21. Стерилизатор за брза 
стерилизација на ендоскопски и 
оптички инструменти, материја-
ли од гума, пластика и слично 1 

22. Ендоскопски инструменти – за 
лапараскопска абдоминална 
хирургија - SDTV - средна 1 

23. Оперативен офталмолошки ми-
кроскоп Optimum со додаток за 
визуелизација на заден сегмент 1 

24. Апарат за факоемулзификација 
и витреоретинална хирургија со 
интегриран ласер за фотокоагу-
лација 1 

25. Ласер за фотокоагулација 1 
26. Офталмолошки ЕХО АВ-scan 1 
27. Биомикроскоп дигитален 1 
28. Тест проектори  1 
29. Сет пробни стакла 1 
30. Рачен офталмоскоп  1 
31. Компјутеризиран (неконтактен) 

тонометар 1 
32. Ленсметар  1 
33. Афторефрактометар 1 
34. Сет за факоемулзификација 1 
35. Сет за интраокуларни страни 

тела 1 
 

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

на трајно користење без надомест на Јавна здравствена 
установа Клиничка болница - Тетово. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавна здравствена установа Клиничка болни-
ца - Тетово, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
      Бр. 51-7347/21                    Заменик на претседателот 
13 декември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје             Македонија, 
                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4015. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр.8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА  КЛИНИЧКА БОЛНИЦА -  

ШТИП  
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари:  
Ред. 
бр. 

Вид на опрема Количина 

1. Апарат за компјутеризирана томогра-
фија со најмалку 64 детекторски реда и 
најмалку 64 пресеци за кардиолошки и 
васкуларни дијагностички процедури 1 

2. Апарат за магнетна резонанца со ја-
чина на магнетно поле 1,5Т и мини-
мум 8 RF канали 1 

3. Кардиолошки ултразвук 1 
4. Гинеколошки ултразвучен 4D ехо 

апарат 1 
5. Апарат за анестезија со пациент мо-

нитор 1 
6. Инкубатори за недоносени новоро-

денчиња со пациент монитор 1 
7. Гастроскопски кабинет 1 
8. Коскен дензитометар 1 
9. Електрокаутер со монополарно и 

биполарно сечење 2 
10. Универзален операционен стол со 

додатоци 2 
11. Операциони лампи 2 
12. Монитор за стандарден мониторинг 

со можност за комплетен инвазивен 
мониторинг (висока класа) 2 

13. Монитор за интензивна нега за 
стандарден неинвазивен монито-
ринг (средна класа) 5 

14. Централна станица за мониторинг 1 
15. Општа хируршка кутија  1 
16. Машина за дишење - педијатриска 

(неонатални и инфантилни) 1 
17. Машина за дишење - стационарна 

(педијатриска и за возрасни) 1 
18. Комплетно автоматизиран парно 

формалдехидски стерилизатор 400-
450 л 1 

19. Стерилизатор за брза стерилизација 
на ендоскопски и оптички инстру-
менти, материјали од гума, пласти-
ка и слично 1 

20. Ендоскопски инструменти – за лапа-
раскопска абдоминална хирургија - 
SDTV - средна 1 

21. Оперативен офталмолошки микро-
скоп Optimum со додаток за визуе-
лизација на заден сегмент 1 

22. Апарат за факоемулзификација и 
витреоретинална хирургија со инте-
гриран ласер за фотокоагулација 1 

23. Ласер за фотокоагулација  1 
24 Офталмолошки ЕХО АВ-scan 1 
25. Тест проектори  1 
26. Сет пробни стакла  1 
27. Биомикроскоп дигитален  1 
28. Компјутеризиран (неконтактен) то-

нометар 1 
29. Ленсметар 1 
30. Сет за факоемулзификација 1 
31. Сет за интраокуларни страни тела 1 

32. Оперативна маса 1 
33. Стерилиза тор 1 
34. Авторефра котметар 1 
35. Компјутеризиран периметар 1 
36. Рачен офталмоскоп 1 

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

на трајно користење без надомест на Јавна здравствена 
установа Клиничка болница - Штип. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавна здравствена установа Клиничка болни-
ца - Штип, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-7347/22                 Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година      на Владата на Република 
   Скопје                                       Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4016. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење 
и располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија”, бр.8/2005, 150/2007 и 
35/2011), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈАВНА 
УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТА-
НОВИ  УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД  

И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 
Ред. 
бр. Вид на опрема Количина 
1 Комплетно автоматизиран пар-

но формалдехидски стерилиза-
тор 150-250 л 1 

2 Комплетно автоматизиран пар-
но формалдехидски стерилиза-
тор 400-450 л 3 

3 Стерилизатор за брза стерили-
зација на ендоскопски и оптич-
ки инструменти, материјали од 
гума, пластика и слично 2 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Јавна установа од 
областа на здравството за потребите на јавните здрав-
ствени установи  Универзитетски клиники, Завод и Ур-
гентен центар - Скопје.  

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со дире-

кторот на Јавна установа од областа на здравството за 
потребите на јавните здравствени установи  Универзи-
тетски клиники, Завод и Ургентен центар - Скопје, со 
кој се уредуваат  правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.  
      Бр. 51-7347/23                    Заменик на претседателот 
13 декември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје        Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4017. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, 
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 13.12.2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ПРЕВЕН-
ЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 
КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА - ОХРИД 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
Ред. бр. Вид на опрема 

 
Количина 

1. Монопланарен ангиографски систем 
со дигитален детектор за 
кардиолошки дијагностички и 
интервентни процедури и електрофи-
зиологија 1 

2. Кардиолошки ултразвук   1 
3. Монитор за интензивна нега за 

стандарден неинвазивен монито-
ринг (средна класа) 5 

4. Централна станица за мониторинг 1 
5. Комплетно автоматизиран парно 

формалдехидски стерилизатор 150-
250 л 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Завод за превенција, лекување и рехабили-
тација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Завод за превен-
ција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни 
заболувања - Охрид, со кој се уредуваат  правата и 
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
      Бр. 51-7347/24                    Заменик на претседателот 
13 декември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје                        Македонија, 
                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4018. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр.8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА  НЕФРОЛОГИЈА  

СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 
Ред. бр. Вид на опрема Количина 

1. Ехо апарат за радиологија 1 
2. Апарат за анестезија со паци-

ент монитор 1 

3. Електрокаутер со монополар-
но и биполарно сечење 1 

4. Коскен дензитометар 1 
5. Монитор за интензивна нега 

за стандарден неинвазивен 
мониторинг (средна класа) 2 

6. Комплетно автоматизиран  пар-
но формалдехидски стерилиза-
тор 400-450 л 1 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Завод за нефрологија - Струга. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Завод за нефро-
логија - Струга, со кој се уредуваат  правата и обврски-
те за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 51-7347/25                      Заменик на претседателот 
13 декември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје                   Македонија, 
                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4019. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење 
и располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007 и 
35/2011), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА МЕДИ-
ЦИНА НА ТРУДОТ НА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
Ред. бр. Вид на опрема Количина 

1. Биомикроскоп 1 
2. Авторефрактометар 1 
3. Апланационен тонометар по 

Goldmann 1 
 

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

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Институт за медицина на трудот на Маке-
донија – Скопје.  

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со дире-

кторот на Јавната здравствена установа Институт за 
медицина на трудот на Македонија – Скопје, со кој се 
уредуваат  правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука.  

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

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

 
    Бр. 51-7347/26                    Заменик на претседателот 
13 декември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје               Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4020. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 08/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ЈАВНА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА БЕ-
ЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА-СКОПЈЕ  

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

 
 
 
  

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

трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа 
Институт за белодробни заболувања кај децата - Скопје.  

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со директорот 

на Јавна здравствена установа Институт за белодробни 
заболувања кај децата - Скопје, со кој се уредуваат  правата и 
обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.  

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

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

 
Бр. 51-7347/27                   Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4021. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 08/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе 
 

ОДЛУКА 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ЈАВНА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛ-
НИЦА ЗА  БЕЛОДРОБНИ  ЗАБОЛУВАЊА  И  ТБЦ 

ЛЕШОК  
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Јавна здравствена 
установа Специјална болница за белодробни заболува-
ња и ТБЦ – Лешок.  

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со дире-

кторот на Јавна здравствена установа Специјална бол-
ница за белодробни заболувања и ТБЦ - Лешок, со кој 
се уредуваат  правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука. 

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

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

 
Бр. 51-7347/28                  Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4022. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈАВНА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ГИНЕКОЛОГИЈА И  АКУШЕРСТВО „ЧАИР“- СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Јавна здравствена 
установа Специјална болница за гинекологија и аку-
шерство „ЧАИР„ -  Скопје. 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со дире-

кторот на Јавна здравствена установа Специјална бол-
ница за гинекологија и акушерство „ЧАИР„ - Скопје, 
со кој се уредуваат  правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-7347/29                  Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4023. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 08/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ЈАВНА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛ-
НИЦА ЗА  ОРТОПЕДИЈА  И  ТРАУМАТОЛОГИЈА 

„СВ.ЕРАЗМО„ - ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Јавна здравствена 
установа Специјална болница за ортопедија и траума-
тологија „Св. Еразмо„ - Охрид. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавна здравствена установа Специјална бол-
ница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо„ - 
Охрид, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

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

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

 
Бр. 51-7347/30                   Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4024. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење 
и располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија “ број 8/2005, 150/2007 и 
35/2011), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 13.12.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНИОТ 
УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХА-
БИЛИТАЦИЈА „ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ“  СКОПЈЕ  

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерс-

тво за образование и наука, му престанува користењето на 
движната ствар, со следните карактеристики: 

Вид: Патничко моторно возило; 
Марка: Сеат; 
Тип:Кордоба 1.9 СДИ 
Број на шасија:VSSZZZ6KZHR121879; 
Регистерски број:ОХ-969-ХН 
Година на производство:1999 година. 
 

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

трајно користење без надомест на Државниот учили-
шен центар за образование и рехабилитација „Партени-
ја Зографски“ Скопје. 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со директорот на Државниот училишен центар за 
образование и рехабилитација „Партенија Зографски“ 
Скопје,  со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 на оваа одлука. 

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

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

 
Бр. 51-7349/1                   Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4025. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија на 
седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА  ОПШТА БОЛНИЦА  

ДЕБАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

- класичен РТГ апарат со Bucky.  
 

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

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Општа болница - Дебар. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Општа болница 
- Дебар, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-7426/1                   Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                         Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4026. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”   бр. 8/05, 
150/07 и 35/11) Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ЈАВ-
НАТА  ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА ЗАВОД ЗА 

НЕФРОЛОГИЈА - СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

- класичен РТГ апарат со Bucky.  
 

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

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Завод за нефрологија - Струга. 
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Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со дире-

кторот на Јавната здравствена установа Завод за нефро-
логија - Струга, со кој се уредуваат  правата и обврски-
те за движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-7426/2                      Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година          на Владата на Република 
   Скопје                                          Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4027. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07 и 35/11) Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА  

КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

- Дигитален РТГ апарат.  
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Универзитетска клиника за радиологија – 
Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за радиологија - Скопје, со кој се уредува-
ат  правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

    
 Бр. 51-7426/3                     Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје                       Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4028. 

Врз основа на член 29 став 23 од Законот за минерал-
ните суровини (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 
53/2011 и 136/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО  
ТРГОВИЈА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ МИС ВАТО 
С.  ЉУБОШ-СТУДЕНИЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

“ЈАБОЛЦИ“, ОПШТИНА СОПИШТЕ 
 
1. На Друштво за градежништво  трговија произ-

водство и услуги МИС ВАТО с.Љубош-Студеничани, 
се доделува концесија за експлоатација на минерална 
суровина – варовник на локалитетот “Јаболци“, општи-
на Сопиште, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата, и тоа: 

T X Y 
1 4640471 7526636 
2 4640476 7526705 
3 4640414 7526705 
4 4640352 7526720 
5 4640289 7526868 
6 4640300 7526946 
7 4640406 7527015 
8 4640433 7527015 
9 4640427 7527040 

10 4640490 7527082 
11 4640680 7527082 
12 4640688 7527058 
13 4640707 7527082 
14 4640733 7527082 
15 4640628 7526636 

 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,139994 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместок за доделената концесија 
од точка 1 на оваа одлука се определува во Договорот 
согласно Тарифникот за утврдување на висината на на-
доместоците за издавање на дозволи и концесии за вр-
шење на детални геолошки истражувања и концесии за 
експлоатација на минерални суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на 
Договорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
      Бр. 51-7444/1                    Заменик на претседателот 
13 декември 2011 година      на Владата на Република 
          Скопје               Македонија, 
                                м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4029. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 13.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА–ГЛИНА НА “ТРГОПРОМЕТ ТОНИ” 
ДООЕЛ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КРИВЕ  

НИВЕ”, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 
 
1. На “ТРГОПРОМЕТ Тони” ДООЕЛ Куманово му 

се доделува концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерална суровина – глина на лока-
литетот “Криве Ниве”, општина Старо Нагоричане. 

2. Површината на истражниот просторот на конце-
сијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,03km2 и 
е определен со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Концесијата за детални геолошки истражувања 
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од  две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина – глина на локалитетот “Криве 
Ниве”, општина Старо Нагоричане. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 60.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го 
плати во рок од седум дена пред склучување на Дого-
ворот за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 
извршените детални геолошки истражувања на мине-
ралните суровини е 120 дена по истекот на концесијата 
или по завршување на деталните геолошки истражува-
ња. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши 
Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

                                                                            
Бр. 51-7538/1                     Заменик на претседателот 

13 декември 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                      Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4030. 

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/1991, 46/1993,  55/1995, 10/2004, 
84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 
88/2010), како и Законот за изменување и дополнување 
на Законот за здравствено осигурување (“Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр. 67/2009), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
13.12.2011 година, донесе    
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЦЕЛОС-
НО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ  КОИ  НЕ СЕ 
ЗДРАВСТВЕНО  ОСИГУРАНИ  ВО  РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 
  
Во Програмата за целосно здравствено осигурување 

и здравствена заштита на граѓаните кои не се здрав-
ствено осигурани во Република Македонија за 2011 го-
дина (“Службен весник на Република Македонија“, бр. 
6/2011), во делот V. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА износот 
“165.000.000,00 денари“ се заменува со износот 
“451.627.103,00 денари. 

Во делот VI. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДС-
ТВА износот “165.000.000,00 денари“ се заменува со 
износот “451.627.103,00 денари. 

 
Во делот VII ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

износот “165.000.000,00 денари“ се заменува со изно-
сот “451.627.103,00 денари. Во табелата во точката 1. 
износот “165.000.000,00 денари“ се заменува со изно-
сот “451.627.103,00 денари. Во точката 1.1 износот 
“155.000.000,00 денари“ се заменува со износот 
“441.627.103,00 денари. Во делот “ВКУПНО“износот 
“165.000.000,00 денари“ се заменува со износот 
“451.627.103,00 денари. 

 
Во делот VIII ТРАНСФЕРИРАЊЕ НА СРЕДСТВА 

износот “155.000.000,00 денари“ се заменува со изно-
сот “441.627.103,00 денари. 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.51-7938/1               Заменик на претседателoт 

13 декември 2011 година         на Владата на Република   
Скопје                    Македонија, 
                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

4031. 
О Б Ј А В А 

Меморандумот за разбирање меѓу Владата на Ре-
публика Македонија и Владата на Република Словени-
ја во областа на јавните финансии, склучен во Љубља-
на на 4 април 2003 година, ратификуван со Закон на ра-
тификација на Меморандумот за разбирање меѓу Вла-
дата на Република Македонија и Владата на Република 
Словенија во областа на јавните финансии („Службен 
весник на РМ“ бр. 132/2011), влезе во сила на 25 ноем-
ври 2011 година. 

 
                               Министер, 

15 декември 2011 година       м-р Никола Попоски, с.р. 
              Скопје  

_____________ 
4032. 

О Б Ј А В А 
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Република Косово за соработка и взаемна 
помош по царински прашања, склучена на 11 февруари 

2011 година во Скопје, ратификувана од Собранието на 
Република Македонија со Закон за ратификација на 
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и 
Владата на Република Косово за соработка и взаемна 
помош по царински прашања („Службен весник на 
РМ“ бр. 157/11), влегува во сила на 17 декември 2011 
година. 

 
                               Министер, 

12 декември 2011 година       м-р Никола Попоски, с.р. 
              Скопје  

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

4033. 
Врз основа на член 9-а став 2 од Законот за врабо-

тување и работа на странци (" Службен весник на Ре-
публика Македонија ", бр. 70/07, 05/09, 35/10 и 148/11), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕ ОД ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на образецот на барањето заради не издавање 
на работна дозвола од страна на Агенцијата за вработу-
вање на Република Македонија, по поднесено барање 
за остварување на право утврденo во Законот за врабо-
тување и работа на странци утврден во член 9 став 1 од 
Законот за вработување и работа на странци. 

 
Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник  се поднесу-
ва на образец – “Барање заради непостапување по под-
несено барањето за издавање на работна дозвола”, на 
хартија во бела боја со формат А4, даден во Прилог 
број 1 кој е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содр-
жи податоци за:  

- примател на барањето, 
- наслов на барањето, 
- податоци за подносителот на барањето (име и пре-

зиме, адреса и  место на живеење на подносителот на 
барањето), 

- назначување на типот на работна дозвола за која е 
поднесено барањето, 

- краток опис на барањето, 
- место и датум на поднесување на барањето и  
- потпис на подносителот на барањето. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Број 10-8379/3             Министер за труд и социјална     

20 декември 2011 година                  политика, 
    Скопје                             Спиро Ристовски, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4034. 
Судскиот совет на Република Македонија врз 

основа на член 39 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/06), објавува  

 
О Г Л А С 

- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Гости-
вар; 

- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Кума-
ново; 

- За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Скоп-
је 1 Скопје, како и 

- За избор на претседател на Апелационен суд Го-
стивар; 

- За избор на претседател на Основен суд Битола;  
- За избор на претседател на Основен суд Дебар; 
- За избор на претседател на  Основен суд Кочани; 
- За избор на претседател на  Основен суд Кратово, и 
- За избор на претседател на Основен суд Охрид. 
                           
Кандидатите за избор на судии треба да ги испол-

нуваат  условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/06) и член 6 и 7 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 35/08). 

Кандидатите за избор на претседател треба да ги 
исполнуваат условите предвидени во член 45 и член  
47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 
58/06) в.в. со член 18 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 
бр. 150/2010).  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е по-
старo од eдна година од денот на издавање и уверение 
дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на 
вршење на професија дејност или должност, да не е по-
старо од  шест месеци од денот на издавањето), да ги 
достават до Судскиот совет на Република Македонија, 
ул. „Вељко Влаховиќ“ бб, во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ“.  

Образецот за пријава може да се подигне во еле-
ктронска форма на WEB страната на Судскиот совет на 
Република Mакедонија на следната адреса:  

http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc 
Покрај наведеното лицето кандидат за носител на 

јавна функција треба да достави и доказ за верифици-
рана изјава за исполнување на условите за вршење на 
јавна функција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2 
од Законот за определување дополнителен услов за вр-
шење јавна функција („Службен весник на РМ“ 
бр.14/08 од 29.01.2008 година) и Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за определување допол-

нителен услов за вршење јавна функција („Службен 
весник на РМ“ бр.64/09 од 22.05.2009 година), издаден 
од надлежната Комисија за верификација на факти, 
согласно наведениот закон. Некомплетните документи 
нема да се разгледуваат. 
 
     Бр. 07-2016/1                  Судски совет                                      
21 декември 2011 година   на Република Македонија                                 
          Скопје                    Претседател,                               
                                             Александра Зафироска, с.р.  

__________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
4035. 

Врз  основа на член 135 став (2) од Законот за воз-
духопловство (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), директорот на 
Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО  И   ДРУГИОТ  СТРУЧЕН  

ПЕРСОНАЛ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на регистарот на персоналот 
во воздухопловството и другиот стручен персонал (во 
натамошниот текст: регистар на персонал). 

 
Член 2 

Во регистарот на персонал се впишува персоналот 
во воздухопловството и другиот стручен персонал за 
кој Агенцијата за цивилно воздухопловство има изда-
дено дозвола и/или уверение за стручна оспособеност. 

 
Член 3 

Регистарот на персонал се состои од главна книга 
за евиденција, помошни книги за евиденција за секој 
вид на персонал посебно (во натамошниот текст: по-
мошни книги за евиденција) и персонални досиеја.  

 
Член 4 

(1) Главната книга за евиденција и помошните кни-
ги за евиденција се состојат од една или повеќе книги 
кои се заверени и се означени со редни броеви. 

(2) Секоја од книгите од став (1) на овој член содр-
жи листови кои се означуваат со редни броеви. 

(3) Секое лице кое спаѓа во персонал во воздухоп-
ловството и/или друг стручен персонал се запишува на 
посебен лист во главната книга и помошните книги за 
евиденција. 

(4) Формата и содржината на главната книга за еви-
денција се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник. 

(5) Формата и содржината на помошните книги за 
евиденција се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник. 
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Член 5 

(1) Упис на лице кое спаѓа во персонал во возду-

хопловството и/или друг стручен персонал во главната 

книга и помошните книги за евиденција се врши врз 

основа на решение за издавање на дозвола и/или увере-

ние за стручна оспособеност донесено од директорот 

на Агенцијата за цивилно воздухопловство или лице 

овластено од директорот. 

(2) Во главната книга за евиденција се впишуваат 

следните податоци: 

- број на досие; 

- презиме (татково име) и име, датум и место на ра-

ѓање, државјанство и адреса; 

- датум на издавање на дозволата и/или уверението 

за стручна оспособеност; 

- вид и број на дозволата и/или уверението за струч-

на оспособеност и овластувања и рејтинзи кои се впи-

шени во дозволата; 

- датум на стекнување/продолжување/обновување 

или промена на овластувањата и рејтинзите и  

- забелешки. 

 (3) Во помошните книги за евиденција се впи-

шуваат следните податоци: 

- број на дозвола и/или уверение за стручна оспосо-

беност и број на досие од главната книга за евиденција; 

- презиме (татково име) и име, датум и место на ра-

ѓање и адреса; 

- датум на издавање на дозволата  и/или уверението 

за стручна оспособеност;  

- вид на дозвола и/или уверението за стручна оспо-

собеност и овластувања и/или рејтинзи кои се впишу-

ваат во дозволата; 

- датум на стекнување/продолжување/обновување 

или промена на овластувањата и/или рејтинзите и  

- посебни забелешки. 

 

Член 6 

(1) За секое лице кое е впишано во главнaта книга и 

помошните книги за евиденција Агенцијата за цивилно 

воздухопловство води  персонално досие кое содржи 

лист за евиденција и документи за лицето.  

(2) Листот за евиденција од став (1) на овој член се 
означува со редниот број од главната книга за евиден-
ција и ги содржи следните податоци:   

- број на досие; 
- фотографија; 
- лични податоци;  
- податоци за дозволата и/или уверението за струч-

на оспособеност (вид, број и датум на издавање, орган 
на прво издавање на дозволата и/или уверението, овла-
стувања и рејтинзи впишани во дозволата и датум на 
нивно стекнување, датум на /продожување /обновува-
ње или промена на дозволата и/или уверението); 

- познавање на англиски јазик според ICAO скала-
та; 

- несреќи – повреди; 
- казни; 
- ограничувања и 
- забелешки. 
(3) Формата и содржината на листот за евиденција 

од став (1) на овој член е дадена во Прилог 3 кој е со-
ставен дел на овој правилник.    

(4) Во персоналното досие од став (1) на овој член 
се чуваат документите и исправите врз основа на кои е 
издадена/продолжена/обновена/променета или призна-
ена дозволата, овластувањето и/или уверението за 
стручна оспособеност.  

(5) За  лицата кои поседуваат повеќе видови на доз-
воли и/или уверенија за стручна оспособеност, Агенци-
јата за цивилно воздухопловство води едно персонално 
досие. 

 
Член 7 

(1) Регистарот на персонал се води во пишана фор-
ма и по електронски пат. 

(2) Податоците од Регистарот на персонал имаат 
доверлив карактер и пристап до истите имаат само ов-
ластените лица од Агенцијата. 
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануа-
ри 2013 година.    

                       

Бр. 02-2213/3                                     

19 декември 2011 година                     Директор, 

    Скопје                               д-р Дејан Мојсоски, с.р. 
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