
324. 
Врз основа на член 3 ега и 1 од Законот ма уредувано 

на односите меѓу поп иге единици на локалната самоу-
права и единиците на локална га самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ бр. 59/%), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

I' К III К II II К 
ЈА ПРЕНЕСУВАЊЕ IIР А ВО НА СОПСТВЕММГГ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
Д011НЈА НА ГРАД СКОПЈЕ ВРЗ (К НОВА НА 

СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 
ѕ1. Делбениот биланс меѓу Републиката и Градот 

Скопје се твршува со понесувано право на сопстве-
ност на недвижен имбт од Републиката на Град Скопје. 

И. На општина^! од точка 1 на ова решение сс ирс- , 
несува право на сопственост на: 
М.Л. 'МОЈ к.н. бр. 5317, 5318, 5319, ' 5328, об јект 
бараки на Град Скопје 
- бараките од број 1 до 15 во вкупна површина од 5073 
м' и двор со површина од 7323 м' и тоа без просторните: 
' во барака бр 15 каде е сместен Дел од Геодетска 
управа на Град Скопје. 
^во барака бр. 14 во една половина од бараката каде с 
сместено Јавното правобранителство на Република Ма-
кедонија. 
' во барака бр. 8 каде е сместен Завод Ја статистика -
подрачна единица Скопје. . 

III. Занишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка П од ова решение ќе т 
снижеле Републичката геодетска управа,' 

IV. Она решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувано ро „Службен весник на Република 
Македонија". 

Г.р 23-257/124 Претседател на Владата 
08 (IV вру ар н2 0( К)го д и и а и а ^публика Македонија, 

С Копје ЈВубч41 Георгиевски, с.р. 
325. 

Врз основа на член 3 стан 1 од Законот за уредувано 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кон про-
излегуваа! („Службен ,весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 1)8.02.2000 година донесе 

Р К III К II И К 
ЗА ПРИНЕСУВАВ.!' ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА КАРБИНЦИ ВРЗ ОС-

НОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 
, и 

I. Делбениот биланс Меѓу Републиката и општините 
се НЈвршуиа со понесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Карбинци. 

П. На општината од -Јочка I на ова решение сс пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Аргулица 
- објект-стара училишна зграда, сегашен младински 
ДОМ. ' " ^ Д ' ' 1 " , И о " В З б и е ш е И" и I , , .: . , А ' ) . ( ,р , . Ј 

К.О. К,арбинци 
П.ЈГ 177 К.П. бр. 2197, објект-пораиешната зграда на 
ПТТ, во која што с сместена и амбулантата, само две 
простории со површина од 60 м ; . 
П.Л. 537 К.П. бр.1928, објект-куќа отстапена со повр-
шина од 76 м ' и двор со површина од 500 м?. 
К.О. Круниште 
П.Л. 59 К.П. бр. 2082, објсКт-стара училишна зграда со 
површина од 394 кг' и двор со површина од 500 м \ 
П Л . 520 К.П. бр. Р)93, објскт-стара училишна зграда со 
површина од 112 м'. 
К.О. Курфалија 
П.Л. 36, објект - 3 (три) куќи отстапени. 
К.О. Кучица 
П.Ј1. 67, објект- 3 (тр1р куќи -отстапени. 
К.О.Оџалија 
11.Ј1. 49, објект - 2 (две) куќи-отстансии. 
К.О. Прналија 
П.Л. 62, објект - 9 (девет) куќи-отстапсни. 
К.О. Гадапо 
П.Ј1. 167 К.П. бр. 2340, објект-куќа отстапена со повр-
шина од 23 м \ 
П.Ј1. 446 к.и. бр. 2403, објект-зграда на поранешната 
општина Радано со површина од 160 м2. 
К.О. Таринци 
- објект на МЗ. 
П.Л. 216 к.н. бр. 127, објект-куќа-отстапена со повр-
шина од 101 м \ 
К.О. Нрнулопо 
П.Ј1. 43 К.П. бр. 904, објскт-нораиснша продавница со 
површина од 55 м2 и двор со површина од 155 м2. 

III. Занишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка И од ова решение ќе П) 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувано во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр.23-257/121 Претседател на Владата 
(18 (јквруари 2000 година " а ^публика Македонија, 

Скопје Л.убчо Георгиевски, с.р. 

326. 
Врз основа на член 3 став I од Законот за уредувано 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кон про-
излегуваат („Службен весник на РМ бр. 5')/уб), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

Р Е 111 Е II И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА ШТИП ВРЗ ОСНОВА НА 

СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Штип. 

, II. На општината од точка I на о ца решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Брест . , 



II.Л. I к.м. бр. Г?9"\ објект-учнлншна зграда со Повр-
шина од ТП м' и двор со површина од 429 кг, училиш-
тето е неактивно и руинирано. 
К.О. Врсаково 
14.Л. 64 к.н. бр. 337, објект-училишпа зграда со повр-
ннша од 146 м и двор со површина од 400 м \ училиш-
тето е неактивно. 
К О. Доброшани 
П.Л. 56 к.п. бр. чб/Х, објект-училнпша нрада со иовр-
ншна од 76 м2 н двор со површина од 448 м , училиш-
тето с неактивно. ^ 
К.О. Долани , 
П.Л. 42 к.и. бр. 395. објект училишна зграда со повр-
шина од М' И двор со површина од 1097 кг, училиш-
тето е неактивно. 
П.Л. 6 К.П. бр. 251, објект-куќа-отстапена со површина 
од 72 м2 и двор со површина од 500 кг'. 
П.Л. 6 К.П. бр. 338/3, објект куќа-отстаиена со повр-
шина од 86 м2 и двор со површина од 328 кг'. 
К .(). Драг-оево 
Г1.Л. 71 к.и. бр. 2127, објект-училишна зграда со повр-
шина од бб кг и двор со површина од 105 м , училиш-
тето е неактивно. 
П.Л. 57 к.п. бр. 2074. објект на .\Н со површина од 120 
м2 и двор со површина од 179 кг', без 2-те просторни на 
месната канцеларија. 
П Л . 87 к.и. бр. 2149, објект-задружен дом со површина 
од 700 м2 и двор со површина од 1213 м2, без просторн-
ите на училиштето. -
К.О. Караорман 
П.Л. 347 К.П. бр. 320, објект-стара училишна зграда со 
површина од 92 кг' и двор со површина од 500 кг, неак-
тивно. 
И.Л. 3-17 к.и. бр. 283 и 282. објект-куќа отстапена со 
површина од 145 кг' и двор со површина од 500 кг. 
К.О. Кошево 
П.Л. 8 к.п. бр. 14/23, објект-куќа-отстапсна со повр-
шина од 90 мл и двор со површина од 300 м2. 
П.Л. 8 к.и.бр. 13/25, објект-куќа-отстаисна со повр-
шина од 70 кг и двор со површина од 200 м2. 
II.Л. 37 К.П. бр. 14/8, објект-куќаотстапена со повр-
шина од 60 м2 и двор со површина од 300 м2, 1/3 идеален 
Дел. 
К.О. Лакавнца-Пал талија 
П.Л. 26 к.п. бр. 111. објект на МЗ со површина од 147 
м2 и двор со површина од 1200 м'". без ИЈХ)Сторијата на 
месната канцеларија. 
П.Л. 36 к.п. бр. 711/2, објект куќа (истапена со повр-
шина од 45 м1. руинирана. 1/2 идеален дел. 
К.О. Лесковица 
П.Л. 61 К.П. бр. 28')2, објект-училншна зграда со повр-
шина од 501 кг и двор со површина од 2892 м' , училиш-
тето с неактивно. 
П.Л. 61 к.п. бр. 4751, објект стара училишна зграда со 
површина од 100 кг и двор со површина од 390 кг', 
неактивна. 
П.Л. 61 К.П. бр. 4753. помошен објект со површина од 9 
м2 , неактивен. 
II.Л. 61 К.П. бр. 4754, објект стара училишна зграда со 
површина од 86 кг и двор со површина од 500 кг, неак-
тивна. 
II.Л. 124 к.п. бр. 4747, објект-сгара амбуланта и МЗ со 
површина (VI 94 кг и двор со површина од 500 кг. 

Ф објект-пова амбуланта, неактивна. 
К.О. Л губите и 
П.Л. 1 К.П. 6(1. 1473, објект - училишна зграда со повр-
шина од 1X5 м2 и двор со површина од 1636 м',училиш-
тето с неактивно. 
11.Ј1. 21 к,н. бр, 1435, објект - продавница. 
К.О.11икоман 
П.Л. 22 К.П. бр. 6/11, објект - училишна зграда со повр-
шина од 84 кг и двор со површина од 100 кг, училиш-
тето е неактивно и руинирано.' 

К.О Пиперова 
П.Л. 4 К.П. бр. 2249 и 2248, објскт-куќи отстапени со 
површина од 166 м \ 1/8 идеален дел. 
К.С). Почивало I 
И.Л. број 105. објскт-2 куќи отстапени. 
К.О. Селце 
П.Ј1. 43 К.П. бр. 1988, објект на МЗ со површина од 130 
м ; и двор со површина од 500 кг. 
К.О. Три чешми 
П.Л. 109 К.П. бр. 124. објект-куќа отстапена со повр-
шина од 132 кг', 1/2 идеален дел. 
К.О. Шашаварлија 
И.Л. 78 К.П. бр. 9/22/3, објект куќа отстапена со повр-
шина од 50 кг' и двор со површина од 170 м'\ ; 
К.О. Шии! (вон град) 
П.Л. 2027 к.п. бр. 1778/1. објект-стара кланица со повр-
шина од 357 м'\ неактивен. 
И.Л. 2027 к.п. бр. 1782. објскт-стара кланица со повр-
шина од 324 кг, неактивен. 
И.Л. 2П27 к.и. бр. 1795, објект-градски базен со попр 
шима од 3005 кг. 
И.Л. 2027 К.П. бр. 1824, објект штала со површина од 75 
м". 
П.Л. 2027 К.П. бр. 1826, објект штала со површина од 
110 кг. 
П.Л. 1026 к.и. бр. 94, објект на МЗ без 2 те Пјннчории 
на амбулантата. 
К.О. Штип (Град) 
П.Л. 1695 К.П. бр. 8603, објект на МЗ ,.Ново село" со 
површина од 101 кг и двор со површина од 116 м \ 
И.Л. 3208 К.П. бр. 7206, објект на поранешна месна 
заедница „Васил ДогашЈиски" со површина од 145 кг и 
двор со површина од 310 кг'. 
П.Л. 3')22 к.и. бр. 8241, објект поранешни згради на 
средното медицинско училиште со површина од 667 м' и 
двор со површина од 551 кг, без просториите на дет-
ската градинка. 
11.Л. 34'25 к.п. бр. 6810, објект поранешна куќа на Фи-
рус Демир со површина од 105 кг' и двор со површина од 
290 кг. 
П.Л. 3955 к.п. бр. 6562, обје.кт летно кино „Вршиш" со 
површина од 265 кг' и двор со површина од 3435 м . 
- објскт-оинпписка зграда, активна, 
Западно крило 

О подрум - 5 пIистории магацини, кујна со трпе 'арија, 
котларница, а гарижнтс се запишуваат како заеднички 
со РМ. 
О приземје - една просторија. 
^ кат (П - една просторија. 
Ф кат 03 - една просторија. 
Средно крило 
О хол - 1 просторија и сала за венчавано со помошна 
просторија. 
Ф кат 02 - голема сала, мала сала и една просторија 
(разгласен систем). 
Ф кат 03 меѓукат - 8 просторни и сала 2. 
Ф кат 04-5 простории. 
Источно крило 
(5 приземје влез 1 5 простории (сервис за умножувано). 
О кат 01-5 простории. 
Ф кат 02 влез 2-Теана. 

III. Заипшуван.ето па правото на сопствсшкт па 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Она решение плсчува во сила Наредниов Ден од 
денот на објавувано во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Пр. 23-257/122 ' Иретседател на Владата 
8 февруари 2(НХ) година , , а Република Македонија, 
-0 Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕЛОННЈЛ С тр 632 - Бр. 15 23 гЈк-прулри 2'ИМ 



2 ^ rj.f--y.-ipn Г4"4' Г, р 15-Стр МЗ 

327. 
Нрѓопишм H;I член И т а в I од 'Законот ма уредуваше, 

па односите меѓу ноќни ' единици ни локалната самоу 
права и единиците на локалната самоуправа од кои Н(х) 
излегуваат („Службен весник па I 'M" Oj .̂ 5 В л а ' -
дага па Република Македонија, на седницата одржана 
на (W.tl/?.2iMX) падина Донесе 

р к in к н и к 
МА ПРГ.НГ.СУНАВЛ; ПРАВО НА с о п п ш . п о с г 
НА ИГ.ДВИЖ! И ИМОТ ОД ГКПУБЈ1ИКА МАКЕ-
Д О Н И Ј А НА О П Н П П Н А ШУТО О Р И З А Р И Г.РМ 

ОСНОВА ПА СПРОПК,ДКН ДГЈН.КП БИЛАНС 

I ДелС,сино г биланс меѓу Републиката и општините 
со извршува t o пренесуваше право на t o пег не п о п на 
недвижен имот од Pensблпкат .i на ( )пштина Шуто ( )ри-
и р и . 

II. На т и ш и н а т а од томка 1 на она решение се пре-
несува право на сопственост па: 
KAi. Горно и Долно ()ри tapn 
- објект на M i „Шуто Ори зари", улица „Виетнамска" 
с,с,. 
- објект на M i „Г.рака ,Рами! и Хамид", улица „Горѓи 
Пенков" бр 16. 
- поранешен об јект на ММ ,.Д Оризари" , улица ,.Шуто 
О р т а р и " С,С), каде е сместена локалната еамоунраг.а. 
- об јскт-фудбалекото игралиште со соблекувални (хан 
/ ар ) , кој и л о I') користи спортско друштво „Панре 
Лок". 

III. ' i annmyna iu Iо на ораното на сопственост на 
, недвижниот имот од томка II од она решение ќе го 

спјчшеде. Републичкаia гсо"д( и к а упрана. 
IV. Она решение нпсчува но сипа наредниот ден од 

денот на објавувана по „Службен песник на Република 
Македонија" . 

Бр.2Ч2Ѕ7/121 Претседател па Владата 
ОК февруари 2 ( ^ 1 К , л и н а ^"публика Маке.донија, 

( коич Л,уГ.мо Tcopi пепе КМ, с р 
32Н. 

Hp t ен нона на м.иен \ п ап 1 од Маконот за уредуван.е 
на односите Mi ry ноќите единици па локалната самоу 
праќа и с л и н и и т е на локалната самоуирака од коп про 
излегуваат (,Д лужбсн весник на РМ" (",р. .VV%), Вла 
дата на Република Македонија^ ца седницата одржана 
на HH.If.'.'/MKX) н,днна донесе i^t-c 

Р 1 III К II П I. 
Ј А ПРГИГ.СУПАП,Г. ЛГА ПО НА СОИ( ГВКНОСГ 
НА НКДННЖ! И ИМОТ ОД П''ЛУКАНКА МАКК-
Д О П И / А ПА ОНПГ1 ИНА ЧУЧ1 Р С А Н Д Е В О BP I 

ОСНОВА НА С П Р О В Е Д Е Н ДЕЛБЕН Б И Л А Н С . 

I Делбениот биланс меѓу Републиката и о и п п п ш п г 
се и начнува со пренесукаи.е нрако на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Чучер 
( андено. 

П. На о п а ч и н а т а од томка I на она решспие се прс 
шч ука прако на com тие ност на: 
К О. Глуво В р а т а оПј. кт младински дом по село 
ГЛУВО, се ко,мити од M I. 
К. ( ) Г( ари.ани 
- oCijeki кушуреи дом, активен. 
К.О Кучевиште 
- објект на ММ (културен дом). Г,ем просториите на 
месната канцеларија 

објект на ММ „Стара Кула" . 
К О. Мирковци 
- објск т-дспанцанс на мотелот .,Четири воденички" . 
К . О . Ј 1оѓн(АЈС 

,кјннод-,/П.!/. г.ине.о^г/1 till ,ли,ди ! (КИК nqKY'pi Јф И 
.(Ј.'Ј ,Мд01ГЖ KpIOЛ ОГ(\(Л1 'JIIWM-) ^ 

об јект културен дом со ММ, во кон што с сместена 
ММ и младината. 

Ill Мвпишуванато па правото на сопственост lia 
недвижниот имот од томка П од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа 

IV. Она решение имегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваше во „Службен весник на Република 
Македонија" . 

Во М 257/РО Претседател на Владата 

ОН .1ч вруари 2(ХкГгодина Македонија . 
С копје JhyO'io I со pi-ме пс к и, с .р. 

329 . 
Bp I основа на член 3 став 1 од З а к о н о т за уредуван.о 

па односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кон про-
излегуваат („Службен весник на Р М " бр . 5 4 , " В л а -
дата на Република Македонија , на седницата одржана 
на UK.l)2.2(XX) година донесе 

Р К III К И П К 
МА ПРЕНЕСУВАН.!'; ПРАВО НА СОПСГВ1ЛК)(Т 
ПА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МА К Е-
ДОППЈА ПА ОПИ! ГИНА ЧАИР ВРМ ОСНОВА НА 

СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН ВПЛАПС 
У 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се н почнува со пренесуваше право на сопственост па 
недвижен имот од Републиката на О п ш т и н а Чаир . 

П. Па општината од точка I па ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К . О . Вутсл 
П Л. 16 к.п. бр 275, 3 об јекти на старата општина 
Бутел со површина од 1VM м ' и двор со површина од 
ќе X И м ; , 

О од зграда 1, освен п р е т р п и т е на месната канце-
ларија , на б и б л и о т е к а т а , просторијата на пензионерите 
и салата ма m ннанаше се пренесува право на сопстве-
ност на останатиот дел од зградата . 

в на ирада 2 и зграда Л, цел ( к и о се пренесува пра-
вото на сопственост. 
- об јект -фудбалско и ф а л и што ФК „Ударннци" со со-
блекувални. 

стар објект на ММ „ Ж и в к о Бра јковски" кон го кори-
ст ат псп шонерите . 

објект-пони простории на ММ „Живко Бра јковски" во 
трговски центар Бутел . 

об јект ракоме тно игралиште , .Бутел" . 
К . П . Визбегово 
- објек т на ММ. 
К ,(.):Ј1,убанци ' 
П.Л. ЗКЛ к.и. бр. 2.122, стар об ј ект на месната заедница 
со' површина од 76 м ' и двор со површина од 821 м \ 

стар објек т амбуланта , во кои што се сместени мес-
ната мелница и месната канцеларија , и тоа само п р -
е т р п и т е па ММ. 

- oTijeк г фудбалско игралиште . 
К П Радишани 

објект на ММ, само 2 просторни. 
К . ( ) . Скопје дел 

об јект на ММ „11.Влаховиќ", 
об јект простории па ММ „Наско Карангелевски" , 
об јект 2 просторни на ММ „Васил Главинов", 
об јект п р о с т о р и и на М.М „Ра јко Ж ш г о н ј к и Г . 
о б ј е к т п р о с т о р и и на ММ „Ферид Б а ј р а м " . 

П.Л. I2K62 к.м. бр. 12432/3, об јект на ММ „Настан Ди-
мов". 
ф објект-општииеки бараки Чаир 
- објект барака бр. 17 и 18. 
- -об јект - 12 гаражи. 

-ВИЦОН'( , (Л ,ЛИ до („iiiu.-ј : i . i , 
' ,онсрншугј П IНИШ млин О ОГУТ 
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III Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од томка II од она решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение алсова во сила наредниот ден од 
денот на објавувал-е во „Служби весник на Република 
Македонија". 

Пјхлссдател на Младата 
на Република Македонија, 
Љубчо Реч фин-оски, с.р. 

Бр. 23-257/119 
08 февруари 2000 (оди на 

С копје 

330. -
11р 1 (м иова на член 1 п ап I од Законот та уредуваше 

на односине меѓу новите единини на локалната самоу-
права и единици те на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат (,,('луАТМ п весник на РМ" бр. 59/96), Кла-
д.и.! на Република Маке донија, на седницата одржана 
на 08.02.2МХ) година донесе 

Р Е И! Е II П Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО ПА СОПСТВЕНОСТ 
ПА II ЕД ИНЖ Г.И ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ. 
ДОПИЈ А НА о п и ш и (А ЦЕНТАР ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 
I 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувана: право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Центар. 

II. На о т п и ш а м од зол к а I па ова решение со про-
несува право на сопственост на: 
К.О. Центар I 
И.Л. 93И к.н бр. 7120, објект на МЗ „Томе Стефанов-
ски Сениќ" со површина од 271 м ; и двор со површина 
од 369 м ;. 
И.Л. 9123 К.П. бр. 132.18. објект на МЗ „Славе Геор 
Гиев-III најдо р" со површина од 301 м7 и двор со повр-
шина од 271 м'. 
11.Л. 9143 К.П. бр. 278.1, објект на МЗ „Братство'-един-
ство" и МЗ „БШабани" со 1К)арншна од 155 м2. 
И.Л. 9,49 к.п. бр. 11657, објектшнкзорин на МЗ 
„Н.Лнтевски-Дрсн" во станбена подла. 
И.Ј1. 413.18 к.п. бр. 6.177, објект на МЗ „ГоцеДелчев" и 
МЗ „Ј.Сандански", со површина од 297 мг. 
II.Л. 9114 К.П. бр. 7556, монтажен објект на МЗ ,.Коце 
Металец", со површина од 252 м' и двор со површина од 
102/ м2. 
И.Ј1. 9314 к.н. бр.( 12612, монтажен објект на МЗ „М. 
Мацан", 131 површина од 205 м\ 
- објект на МЗ „М.Мацан", во станбена зфада култу-
рен дом. 
И.Л. 7443 К.П. бр. 1127/, објект просторни на МЗ 
„Миле Абовски", ВО станбена зграда. 
И.Л. 9314 к п. бр.(1138. објект на МЗ ..Ц.Димов" со 
површина од 16.1 м' 
И.Л. 9144, к.и бр. 38 и 39, објект на МЗ ,.П.Карев", со 
површина од 152 м' и двор со површина од 53 м-'. 
И.Л. 9175. к.п. бр. 13125, објект на МЗ „Р.Гајдиќ", со 
површина од 229 м\ 
II.Л. 9Ц4. к.п бр. Ни 115, објект пртторин на М Т 
„П.II.Г.орче", во станбена зграда. 
И.Л. 9101 К.П бр. Ц99П, Објект на МЗ „М.Ацсв" со 
површина од 217 м ; и двор со површина од .111 м'. 
И.Л 9114 к „ ,,.д 12155, објект на МЗ „Р.Ј. Корча!ни" 
со површина од 162 ч' и двор со површина од бб м7. 
И.Л. 91Ц к.и. бр. 1611. објект на МЗ „Лирија" со повр-
шина од 82 м'. 
11.Ј1. 9314 К.П. бр 12079, објект И(нкторнн на МЗ „Б. 
Ботевски", 2 прчторни. во станбена зграда. 
И.Ј1. 9112 К.П бр. 489, објект на МЗ „Д. Груев" со 
површина ол 212 м ;. 
И.Ј1. 9314 к п бр. 5И2, угостителски објект „Г.зерцс" 
со новршнна од 133 м'. 

И.Л. 9314 к.и. бр. 8056, објект-игралинпга за мали спор-
тови под 11МФ. 
И.Л. 9.114 К.П. бр. 8211, објект-бараки на Оннггина Гази 
БЛба со површина од 623 мги двор со површина од 718 
м ; , се иннинуваат на Општина Гази Баба. 
И.Л. 9114 к П. бр. 9552, објект барака во Која с сме-
стена Мак-Ссрвис со површина од 228 м;и двор со повр-
шина од 331 м2. 
И.Л. 9213 к.н. бр. 9553, објекТ-барака на поранешно 
дактилографко училиште со површина од 4(И м ;и дв.ор 
со новршнна од 648 м2. 
И Л . 9314 к.и. бр. 5166/1, објект просторни на КУД „Д. 
Крапчев" со површина од 186 м? и двор со површина од 
48 м'. 

И Л . 9314 к.п. бр. 5341, 5406 и 5407, објскт-Ол па к и на 
Општина Центар со вкупна површина од 3670 м и двор 
со мартина од 3274 м . 
барака 1 1 просторија, 
барака 3 1 просторија, 
барака 4 цела барака, 
барака 6 цела барака, 
барака 7 просторија. 

К . О . Ц е н т а р П 
И.Л. 16 К.П. бр. 2424/5, објект фудбалско игралиште до 
Олимписко село. со површина на игралиштето од 198/(6 
м 2 . 
И.Л. 301 К.П. бр. 358, објект-нросторија на МЗ „М.Х. 
Јасмин" во станбена зграда со површина од 215 м ; и 
двор со површина од 48 м^. 
И.Ј1. 4 К.П. бр. 290, објскт-простории на МЗ „II. Геор-
гиева" Дун,а" со површина од 158 мг. 
И.Л. 1206 К.П. бр. 1214, објект-простории на МЗ „К. 
Рацин" со површина од 152 м2. 
И.Л. 5210 К.П. бр. 2407, објскт-простории на МЗ „П. 
Иетрушсвски-Папучар" со површина од 169 мЈ и двор 
со површина од 240 кг. 

III. Запишуваното на правото на сонствоичт на 
недвижниот имот од точка И од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. (Зва решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувано во „Службен весник на Република 
Македонија". . 

Бр.23 257/118 
08 февруари 2000 година Претседател на Владата 

С копје 1 , , а Република Македонија. 
ј ц Л^бчо Тортевски,с.р. 

Врз (денова на член 3 став 1 од Законот за уредуваше 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права н единиците на локалната самоуправа од кон про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59ДЖ), Мла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.20(10 година донесе 

Р Е т Е II П Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПНИ ИНА ЖЕЛИНО ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 
I. Делбениот биланс меѓу Републиката и опитнине 

се извртува со пренесуван-о право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката па Општина Желино. 

II. Па општината од точка,! на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Групчин 
П.Л. 210 К.П. бр. 1325/3, објект-задружен дом, неакти-
вен. 
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К.О Добарце 
11.Ј1. к и. бр. Р'(,2. објект на ММ со површина од 65 
м ' и диор со површина од "1X6 м' \ без НЈхкторијата на 
масната канцеларија. 
К О. Желино 
П Ј1 26 к н. бр 1651/2 и 1655/2, ди1јект на поранешната 
о п и т н и ео површина од РМ1 м ' и двор со површина од 

. I Ни) м \ бс I 2 'Iс простории на месната канцеларија. 
П Л. 612 к.и. бр. 2223/1 и дел од 1376. објект фудбалско 
ш рамнине. 
К.О. Ларце 
П.Л. 33 К.П бр. 1045. објект на М' ј со нопршина од ХК\ 
м-" и двор со површина од 5(1) м 
К . О 1 (око ("е чи I 
II.Л К.П. бр 63'), објект куќа отеншепа со повр-
шина од П2 м' и двор со површина од 246 м'\ 
К.(). Сфимнпца 
П.Л. 86 к.п. бр. 505. 704 н 705. о б ј е к т задружен дом. 
П.Л. 'ЈП, дел од к.п. бр. П 1/1, објект фудбалско игра-
лиште . 
К.(). Ца ни ица , 
II.Ј1. 22.Ѕ к.н. бр. 578/1 и 578/1, објект-стара училишна 
П рада во која што е сместена М I и КУД. 
К Д). Требош 
П Л. 1Ѕ к.н. бр. 44(1/1. објск г амбуланта. 
К О . ( седларево 
П Л. 88 к.н. бр. ЕДО, ООЈСКЗ амбуланта. 

III Запишуван^'зо на правото па соштнешит на 
нсцвижниоз имот од ниша II од она решение ќе го 
спроведе Републичка!а п оце н ка управа. 

IV. Ова решение влечева во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блики Македонија" 

Претседател на Младата 
на Република Македонија 
Лобчп Гсорв аевски, с.р. 

К (). Стар? Село 
П ,Л, 57 к.н. бр. 230/2, објект стара училишна л рада, 
училиштето с неактивно. 

III. 'Занишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното по „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Претседател на Младата 
на Република Македонија. 
ЈБубчо I г о р н е в с к и , с.р. 

бр. 23-257/117 
08 4Јк вр\арн 2000 1однна 

' Скопје 
332. 

ПрI основа на член 1'став 1 од Законот за уредуван.о 
на од1вк и те меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците н.а локалната самоуправа од кон про-
излегуваат (,.Службен весник на РМ" бр. 5''/96), Вла-
даза на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08 О2 .2ОО0 година донесе 

Р К III К Н И К 
ЗА П Р Е Н Е С У В А Њ Е ПИАНО ПА С О П С Т В Е Н О С Т 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД Р Е П У Б Л И К А М А К Е . 
ДОИ 11.1 А НА ОПНИ ИНА В Р А Т Н И Ц А ВРЗ ОС-

НОВА НА ( П Р О В Е Д Е Н Д Е Л Б Е Н Б И Л А Н С 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се и ц рнава со пренесуваше право на сопственост на 
нсдвн 1А;.Н ИМОТ ОД Републиката на Општина Вратница. 

II/ На отпишат . ! од точка I на ова решение се пре-
п е а н а праву и:, стив I ве ноет на: 
К I ). Гм.МОГИШ I с 
П.Л 256 к.н. бр. И бб. о б ј е м стара месна канцеларија 
со двор со површина од 817 м \ 
II.Л. 2Р ' к.п. бр. П31. об јект-здружен дом со новр-
И11П11 од 5(Н) м и двор со површина од 500 м \ 
Н.ЈБ 114 к.н. бр ХЅЧ, објект фудбалско нтралннттс, со 
површина на игралиштето од КП,42 м'\ 
К О , Праз ница 
II.Л. 2')Х к.п. бр. 1б(0, објск г општинска зграда со 
површина од I 1(1 м и двор со површина од 500 м ' , без 2-
Те п р о з о р ц и на месната канцеларија. 
К .О. I )р;ннјс 
II.Л. 61 к п бр. 117''. објект амбуланта, неактивна. 
К.П Рогачево 
П.Л 1 И \ и бр 2422. објект на МЗ, ср двор со Повр 

: (пипа од V I м 

Бр. 23-257/116 
08 (јн. вруари 20(10 падина 

Скопје 

333. 
Врз основа на член 3 став I од Законот за уредувано 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про 
и шегуваат („С лужбен весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

Р Е П1 Е 11 И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ П Р А В О НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ. 
/(ОПИЈА НА ОПШТИНА Т Е А Р Ц Е ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката н,а Општина Теарце. 

II. На општината од Точки I На ова решение се ице 
негува право на сопственост на: -
К.О. Глоѓи 
П Л. 108 к.и. бр. (418, објскт-фудбалско игралиште. 
К.О. Д о б р и т е 
И.Ј1. 386 де.л од к.н. бр. 1349, објект-задружсн дом со 
површина на парцелата од 1566 м' . 
11.Ј1. 309 к.н. бр. 1394, објект продавница со површина 
од 51 м ; и двор со површина од 46Ѕ м ; . 
П.Л. 309 к.и. бр. 1443, објект фудбалско игралинпс. со 
површина на и ф а л и ш т с т о од 2801 м \ 
К.Г). Лешок 
П.Л. 4/41 к.н бр. .342, објскт--одбојкарски игралиште со 
површина од 1166 м2. 
К .О. Непроштено 
II.Л. 964 К.П бр. 966/11, објект амбуланта со површина 
од 126 м2 и двор со површина од 324 м г , неактивна. ' 
П.Л. 173 к.п. бр. 557/1, објскт-одбојкарско игралиште. 
К.О. Нераште 
П.Ј1. 611 К.П бр. 1988, обје ^ - ф у д б а л с к о игралиште. 
К.П. Одри 
IЕЛ. 692 и 189 К.П. бр. 2031/1 и 2032, објект задружен 
дом. 
К.О. Пршовце 
1ГЈ1. 163 К.П. бр. 33, објект^ задружен дом со вкупна 
површина од 2076 м2. 
К.О. Слатино 
П.Л. 351, дел од К.П. бр. 1190/1, објект задружен дом, 
без 2-зс простории на амбулантата. 
ИЛЕ 449 к.и. бр. 1596/1, објект фудбалско игралиште. 
К.О. Теарце 
П.Л. 738 к.п. бр. 1533 и 1535, објект задружен дом. 
П.Ј1. 114 к.н. бр. 1536, објект на поранешната Општина 
Теарце со површина од 136 м' и двор со површина од 
714 м . 
П Л. 112 и 713 к.и. бр. 2315 и 2316, 2.324, објект фудбал-
ско игралиште со соблекувални. 
Н.Ј1. 743 К.П. бр. 2394, 2395,23% и 2403, објект полици 
ска станица, само просториите на локалната самоу-
права, без просторните на полициската станица и на 

,, месната канцеларија. 
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III. Занишуваното на и раното на сопственост на 
недвижниот имот од точка П од она решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Она решение илеана по сима наредниот ден од 
ленот на објавувано во ,.Службен ветиќ на Рсн)блика 
Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Ли ичо Геор!аевски, с.р. 

Г.р. 23 257/115 
08 февруари ?(чК) падина 

( копје 

Црч основа на член 11 гал ! од Законот 'Ј.а уредуваше 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои и с -
плетуваат ј „Службен весник на РМ" бр. 59Л)6). Нла 
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2060 година донесе 

Р К Ш К П И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАН.К ПРАВО ПА СОПСГВЕПОСТ 
НА НЕДВИЖЕН И.МО I ОД Р1 ПУБЛИКА МА КР-
ДО ПИЈ А НА ОНИ! ГИНА ШИПКОВИЦА ВРЗ ОС-

НОВА ПА ('ПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

1.-Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се навршува со пренесуваше право па сопственост на 
недвижен имот од Републикат а на О т и гина Шипко-
вица. 

П. Па општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К.П. Шипковица 
П.Л. 332 К.П. бр. 919, објект на општината. 

III. Занишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка П од ова решение ќе 10 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влечева во сила наредниот ден од 
денот на објавувано во „Службен весник на Република 
Македонија". ^ 

Претседател м,, Владата 
на Република Македонија, 
ЈБубчо Георгиевски, с.р. 

К.О. Синичане 
ИЛЕ (М к.и бр. 48')/1, објект на МЗ. 

111. ЗанншувТПито на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка П од ова решение КЃ ГО 
спроведе Републичката к оце н ка управа 

IV Ова решение в.легува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваше но „Службен весник па Република 
Македонија". 

Претседател на Влада!а 
на Република Македонија. 
Лкубчо Гебр! не ве к и, с.р. 

335.' 
Врз основа на член 3 стан 1 од Законот за уредувано 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про 
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 5')/%). Вла-
дата па Република Македонија, на седницата одржана 
на (18.02.200(1 година донесе 

Р Е III Е П П Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО ПА СОПСТВ-ЕНОСТ 
ПА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА КАМЕЊАНЕ ВРЗ ОС-

НОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 
. 1 1 ( ! . 
I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 

се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Република-та на Општина Камените. 

II. На општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Горно Седларце 
-објектфудбалско игралиште. 
К.О. Јеловјане 
П.Д. 4(1 к.п. бр. 2.175, објект на МЗ со површина под 
неплодно од 1402 м ;. 
К.О. Камените 
П.Ј1. 277 К.П. бр. 1570, објект на месна канцеларија, без 
-Ете просторни па месната канцеларија. 
П.Л. 718 к.п. бр. 403, објект фудбалско игралиште со 
соблекувални. 
II.Л. 277 к.п. бр. 1368/3. објект ветеринарна станица, 
изграден со средства на месното население, не се кори-
сти. 

Бр. 2 (-257/113 
08 февруари 2000 тдпна 

('копје 

336. 
Врз основа па член 3 пап 1 од Законот та уредуваше 

на односите меѓу новите единици на локалн.и.! самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кон ПЈЧ)-
и милуваат (,.Службен весник па РМ" бр. 5'/Л'6), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2000 година донесе 

Е П! Е 11 П Е 
З А ПРЕНЕСУВАВМЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
ПА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ ВРЗ ОС-

НОВА НА С И В О В С К И ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓ-у Републиката и општините 
се и трнина со пренесувано право на сопственост па 
недвижен имот од Републиката на Општина Јегуновце. 

П. Па општ-ината од точка 1 па ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К.О, Жилче 
П.Л.ИК) к.п. бр. 1 Р)6, објект-задружен дом. 
П.Ј1. 220 к.п. бр. 718, објект-фудбалско игралиште со 
соблекувални. 
К.О. Јанчиште 
П.Л. .32'' К.П. бр. 1(11 објект фудбалско игралиште со 
соблекувални. 
К.О. Копаница 
- објек-т фудбалско игралиште. 
К.О. Подбреге 
II.Ј1. 341 К.П. бр. 116. објект--фудбалско ш рачнине. 
К.О. П р е л е т и т е 
П.,П. 495 к.п. бр. 537, објект на МЗ, неактивен. 
Г1.Л. 445 к.п. бр. 537, објект одбојкари) шеталиште. 
К.О. Раотинце ,. 
И.Л. 20/1 К.П, бр, 1561, 1563, 1565 и 1566, објект задру-
жен дом со вкупна површина 2261 м 
П.Л. 4 к.и. бр. 1774 н 1775. објект фудбалско игра-
лиште. 
К.О. Ратае 
П.Л. 284, дел од к.п. бр. 241, објект фудбалско игра 
лпштс. 
К.О. Сиричино 
II.Л. 491, дел од к п. бр. 1310, објект здружен дом 
II.Л. 220, дел од к.и. бр. КИО, објект -одбојкарио игра 
липи е. 
П.Л. 220, к.и. бр. 847/1, објект фудбалско игралиштето 
соблекувални. 
К.О. Туденце 
П.Л. 79 к.п. бр. 580 и 551, објект-фудбалско игралиште. 

111 Занишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Она решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувано 1(0 „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 2.3 257/1 12 
8 (Јк вруарн 2000 година 

( копје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Гтм,р,,,оис,ки^^^, 

Бр 23 257/114 
08 (Јовруари 2(Х)0 година 

Скопје 
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337. 
И р к и нона на член 3 егри I и,ч Законот Ја уредувано 

на односите меѓу ноќите единици па локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
н шегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59ЛЈ6), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2000 година донесе 

Р К III V, II И Е 
З А ПРЕНЕСУВАВ.!' . П Р А В О НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ О Д Р Е П У Б Л И К А М А К Е -
ДОИИЈА ПА ОПИ! ГИНА П Е Н З И И Н Е В Р З ОС-

НОВА НА С П Р О В Е Д Е Н Д Е Л Б Е Н БИЛАНС 
л 

1. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се ишршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Џепчиште. 

П Па општината од точка I на ова решение се пре- ' 
н с с у в а право на сопственост на: 
К.О. Порој 
И Л. 189 к.и. бр. 193, објект на М З со површина од 4(1 
м ; и двор со површина од 20 м \ 
П.Л. 368 К.П. бр. ИИИ), објект фудбалско игралиште. 
К.О Џепчиште 
- нов објект на локалната самоуправа. 

НЕ Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка П од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувана во „Службен весник на Република 
Македонија". 

К.О. Теново . 
П.Л. 76 К.П. бр. 223. објект на М З со површина од ''О м 
и двор со површина-од 81 м ; 

П.Л. К.П. бр. 378/3, објект старо основно училиште, 
неактивно. 
К.О. Челопек ' 
ИЛЕ 429 дел од к и. бр. 350^. објект-чадружеи дом 
К.О. Радиовце 
П.Л. 41 дел од К.П. бр. 614, објект стара училишна 
зграда со ,површина од 136 м ; и двор со површина од 12.9 
м'. неактивна. 

III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение к и. го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во еила наредниот ден од 
Денот на објавувана во „Службен весник на Република 
Македонија". 

а , ' ; р - Претседател на Владата 
8 (јнмфуари 2000 година р с п у ( 7 л и к а Македонија. 

ќ о м Ј с Л.убчо Гѓор! ионски, с.р. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Л^убчо Т о р т е в с к и , с.р. 

Бр. 23 2 5 7 / Ш 
8 февруари 2000 година 

Скопје 

338. 
Вр I основа на член 3 ст.Ав I од Законот ти уредувано 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалнат-а самоуправа од кон про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 5')/%), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2000 година донесе 

Р Е III Е П П Е 
З А П Р Е Н Е С У В А Њ Е П Р А В О НА С О П С Т В Е Н О С Т 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД Р Е П У Б Л И К А М А К Е -
Д О Н И Ј А ПА ОПНИ ИНА Б Р В Е Н И Ц А В Р З ОС-

Н О В А ПА ( П Р О В Е Д Е Н Д Е Л Б Е Н Б И Л А Н С 

I Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се ншршува со понесуваше право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Брвеница. 

II На општината од точки I на ов.ч решение се п о -
несува право на сопственост на: 
К.О. Брвеница 
ИЛЕ 128 К.П. бр. 176/2, објект фудбалско т р н и ш т е со 
соблекувални. 
П.Л 128 К.П. бр. 176/2. објект амбуланта, без 4-те ПЈ)О-
стории на (дравстВсниот дом 
К.О. Волковија 
ИЛЕ 329 к П. бр. 91Ѕ/2 и 918/2, објект задружен дом. 
К.О. Милетино 
П ,Л. 326 К.П. бр. 23Ѕ9/Ѕ, објект задружен дом со повр-
шина од 192 м'' и двор ео површина од 245 не акти вен. 
К.О Стенче 
П.Л. 167 К.П. бр 18^0, објект-стара општинска зграда 
со површина од 'К, м ' и двор со површина од 3442 м , 
не-активна, руинирана. 
И Л М13 к.н бр 1112 И 1113, објект задружен дом, 
неактивен. 

339 . 
Врз основа па член 3 став 1 од''Законот за уредувана-

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права Н единиците на локалната самоуправа од кои ИЈМ! 
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2(ХН1 година донесе 

Р Е III Е II П Е 
З А П Р Е Н Е С У В А Њ Е П Р А В О НА СОПСТВЕНОСТ 
НА Н Е Д В И Ж Е Н И М О Т О Д Р Е П У Б Л И К А М А К Е . 
Д О П И Ј А ПА О П Ш Т И Н А Б О Г О В И В . Е В Р З ОС-

НОВА ПА С П Р О В Е Д Е Н Д Е Л Б Е Н Б И Л А Н С 

Е Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Богови ПА-

п , Па општината од точка I на ова решение се пре 
исчува право на сопственост на: 
К.О. Боговин.е 
П.Л. 24 К.П. бр. 1502,.објект на МЗ, активен. 
ИЛЕ 672 к.и. бр. 128/1, објект-фудбалско шеталиште. 
К.О. Жеровјане 
ИЛЕ 325 к.и. бр. 81, објект стара училишна и рада со 
површина од 300 м'' и двор со површина од 17Ј2 м \ 
училиштето е неактивно. 
К.О. Пирок 
ИЛЕ 20) к.н бр. 208-1, о б ј е к т селски културен дом со 
површина од 154 м7 и двор со површина од 237 ќе. 
П.Ј1. 521 К.П. бр. 784/1, објект-задружен Дом со повр-
шина од 1539 м . 
К.О. Раковец 
- објект на месна заедница. 

III. Занишуваното па правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка П од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувана во „Службен весник на Република 
Македонија". ; 

Бр. 23 257/109 
8 (Јк вруари 2000 година 

С копје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Л.убчо Беир!аевски, с.р. 
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3 4 0 . ' - % : ' ' 
Ј Врз основа на член 3 став 1 од Законот 'Ја уредување 

Ма односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците ив локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59ЛЈ6), Вла-
дата на Република Македонија, ма седницата одржана 
ив 06.02.2000 година донесе 

I ' 

Р К Ш Е IIII Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО 11А СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПАТИЦА ТЕТОВО ВРЗ ОСНОВА 

' . 11А СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

11.; Де)!Грипот биланс Меѓу Републикатп и општините 
се извршува со пренесувано право на сопстккносТ на 
недвижен имот од Републиката на Општина Тетово. 

П. На општината од точка I на ова решение сб про-
несува право на сопственост на: 
К.О. Голема Речица , 
П.Л. 424, к.и. бр. 1154/4, објект-фудбалско игралиште. 
К.О. Мала Речица ' 
П.ЈЈ. 764 К.П. бр. 143/4, објект на МЗ со површина од 
136 и' и двор со површина од 362 м1. 
К.О. Сараќино 1 

П.Л. 62 К.П. бр. 703, објект-стара училишна зграда со 
површина оД д) м2 и двор со новршниа од 2498 м \ 
училиштето с Неактивно. 
П.Л, 62 К.П. бр. 577/1, стар објект на МЗ со површина 
6д 225 мѕ и двор со површина од 855 м2. 
П ,Л. 62 к 322 Л.п. бр. 558 и 559, 691, објект-фудбалско 
игралиште. - . ' . ' .. 
К.О. Фалише . , 
П Л. 27 К.П. бр. 411, објект на МЗ. 
К.О. Тетово '' 
П.Л, 3539 К.П. бр. 2814, објект Ма Радио Тетово со 
потпиша од 204 м1 и двор со површина од 180 м2. 
П Л, 11091 К.П. бр, 8060/3, објект на Радио Тетово.-
цеНтар тУ информирано со Површина од 124 м ; и двор 
со површина од 17738 м2. 
П Л. 51.13 и 3550 дел од К.П. бр. 3722, објект на општи-
ната со вкушц! површина Ма парцела од 1014'м2, 
Ф подрум - просториите кои што се наменети за менза. 
Ф приземје - 7 просторни и сала! . 
Ф кат 01 - 17 ^постојни! и две сали 
од времените објекти во 

,О ЛИ,! 
дворот: 6 простории. 

П.Л. 3893 К.П. бр. 3725, објект кој ипо Го користи 
МимЛ/стсрсТво Ја одбрана - барака, 'а с на комунална 
инспекции, ' " . 

Ш . 
Инспекција. 
у ^ Л 

л Ј П . "Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот им(тт од точка II од ова решение ќ,е го 
спрјшеде Републичката геодетска управа. ' , , 

IV. Ова решение кпсгува во сила наредниот ден од 
денот на објавувало во „Службен весник на Република 
Македонија" Л I 

341. 

' / Бр.' 2.3-257/108 
08 февруари 2000 година 

\ 4 Скопје ', . 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
ЈКубчи Гшрикмна, с.р. 

Р Е III Е II И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ. 
ДОПИЈА НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО ВР.З ОС-

НОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се навршува со пренесувано, право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Василево. 

И. Па општината од точка I на ова решение сс пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Ангелци 
Г1.Л. 321 К.П. бр. 1858/1, објскт-задружсн дом со повр-
шина од У94 м7 и двор со површина од 3124 м2 

К.О. Варварица 
П.П. 51 К.П. бр. 243. објект-стара училишна зграда со 
површина од 170 м и двор со површина од 192 м2, 
училиштето с неактивно. 
Ф објект 6 куќи отстапени, на П.Ј1. Број 27 и 51. 
К.О. Василево 
П.Л. 540 к.н. бр. 2198, објскт-задружсн дом со повр-
шина од 710 м2 и двор со површина од 500 м \ активен. 
П.Л. 540 к.п. бр. 1974, објект на МЗ со површина од 200 

. Врз осжжа на член 3 став I од Законот за уредувано 
на оджнгИТе Меѓу живите единици на локалната самоу-
права и единиците НИ локалната самоуправа од кои иро-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата'одржана 
на 08.02.2000 Падина донесе 

м'1 и двор со Површина од 500 м2, без просторијата на 
месната канцеларија. / 
П.Л. 540 к.п. бр. 23.37, објскт-продавница со површина 
од 40 м2 и двор со површина од Зел м2. 
П.Л. 540 к.п. бр. 1036, објсќт-фудбалско игралиште, со 
површжш од 11561 м2. 
К.О. Висока Маала 
И.Л. 27 К.П. бр. 205, објект училишна зграда со повр-
шина од 144 м", активно, без едната просторија на учи-
лиштето, 
П.Л. 39, објект-2 куќи-истапени. 
К.О. Владевци 
П ,Л. 158 к.п. бр. 1567, објскт-младииски култу рен дом, 
руиниран, со површина о,д212 м' и двор со површина од 
781 м , неактивен. 4 

И.Л. 158 К.П. бр. 1526, објект на МЗ со површина од 119 
м2 и двор со површина од 500 м2. 
И.Л. 152 К.П. бр. 1300, објектпродавнш(а со поврпшиа 
од 171 м2. 
К.О. Градошорци ' 
П.Ј1. 467 к.Н; бр. 1979, објект-младннскн културен дом 
со повр;шша:290 М2 и двор со површина од 500 м2. 
И.Л; 467 К.П. бјѓ. 1978, објскт-продавница со површина 
ОД 129 М2. 
П.Л. 4(41 К.П. би. 90Ц објскт-трсм во гробишта со повр-
шина од 105 м . 
П.Л. 467 К.П. бр. 1960, објект-фудбалско игралиште со 
Површина од б')57 м2. 
И.Ј1. 4/16 к.п. бр. 2321, објект-фудбал ек о игралиште на 
Ангелци со површина од 7257 м . 
К.О. Добранншци 
11.Ј1. 247 к.и. бр. 2.3X3, објект-младниеки културен дом 
со површина 145 м' и двор ЛЗО м2. 
И.Л. 247 К.П. бр. 2381, објект-продавница со површина 
од 61 м2. , 
П.Л. 253 К.П. бр. 2556, објскт-трсм по гробннгга со 
површина од 123 м \ 
П.Ј1. 247 К.П, бр. 979, објект фудбалско игралиште со 
жжршииа од 17723 м2. 
К.О. Дукатино 
К.П. бр. 889, објскт-младински културен дом со повр-
шина од 155 м2. 
К.О. Едрениково 

П.Л. 47 к.н. бр. 557/1, објект на МЗ со површина од 94 

К.О. Нова Маала 
И.Л. 170 к.н. бр. 207, објскт-задружен дом со површина 
од 620 м . 
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К.О. Пиперево 
11.Л. 289 К.П. бр. 2580/Ј, објект-младински културен 
дом со површина од 422 м? и двор со површина од 500 

П.Л. 287 К.П. бр. 1873, објсќт-фудбалско игралиште, 
зграда со површина од 115 м7 и игралиште со површина 
од 114ИЗ м2. 
К. О. Радичево 
Ц.Л. 179 к.и. бр. 1102, објектмладипгки културен дом 
го ̂ површина од 384 м2. 
П. Л. 179 К.П. бр. 1224, објект! к итн р младински култу-

Гсн дом со површина од 125 м2. 

1.Л. 179 К.П. бр. 1101, објект на МЗ со површина од 184 м2. 
И.Л. 183 К.П. бр. 1103, објскт-фудб алеко игралиште со 
Површина од 6281 м2. , 
К О. Седларци 
И.Л. 107 П,П. бр, 803, објект-продавница со повратна 
од 79 М2

Ѕ ; ( I 
К.О/ Сушено ' V ; 
П.Л. 153 К.П. бр, 2452, оПЈект-мл плински културен дом, 
руиниран, со површина од 269 м2 и двор со површина од 
500 м \ неактивен. 

1П.Л. 153 К.П. бр. 2314, објект на МЗ со ?в)вршнна од 33 
м2 и двор со површина од 500 м2. 
П.Л. 153 К.П. бр. 2364, стар објект на МЗ, руиниран, со 
површина од Ш1 м2 и двор со површина од 31 м . 
К.О. Требичино 
П.Л^ 61, 6 (тост) објекти куќи-отетапени. 

III. Запишуваното на правото на сонсгвсжкт на 
недвижниот имот од точка II од Она решение ќе го 
спроведе републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувано во „Службен весник на Република 
Македонија'4. 1 

ч 
Бр 23-257/107 Претседател на Владата 

08 февруари 2000 падина "" '^публика Македонија. 
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

342. 
Врз осново па член 3 став 1 од Законот за у ч у в а -

ње на односите ))еѓ)1 новите единици на локалната са-
моуправа к единиците На локалната самоуправа од кои 
произлегуваат („Службен весник на , РМ" бр.'59/96), 
Владета на Република Македонија, ца,,седницата од-
ржан! на 08.02.2000 година донесе 

. Ј " V , ' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАВМЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА НОВО СЕЛО ВРЗ ОСНО-

ВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

3 . 
I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општини-

те се извршува со пренесувано право на сопственост 
на недвижен иМот од Републиката на Општина Ново 
Село. 

И.На општината од точка I на ова решение сс пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Барбарево 
П.Л. 58, 20 објекти-куќи-отстапснн, руинирани. 
К.О. Бајково . ' 
П.Л. ЗОб К.П. бр. 1734, објект на МЗ со површина од 
62 м2 и двор со површина од 500 м2. 
К.О. Борисово 
П.Л. 319 к.п. бр. 2206, објект на МЗ со површина од 
67 м2 и двор со површина од 425 м2. 
П.Л. 322 К.П. бр. 1539, објект-магацин со површина од 
60 м \ 

П.Л. 322 к.н. бр. 2126, објект-куќа-отстансна, руини-
рана, со површини од 85 ѕг и двор со површина од 4-10 
м2. 
П.Л. 322 к.п. брч 2268, објскт-трсм на гробишта со 
површина од 70 м \ 
П.Л. 322 к.п. бр. 2346. објскт-фудбалско игралиште, 
СО површина од 7056 м . 
К.О. Габрово 
П.Л. 226 К.П. бр. 2039 објскт-младинскн кул 1 уреа дом 
со површина од 229 м . 
К.О. Дражево 
И.Л. 400 К.П. бр. 2181, објскт-амбуланта еп површина 
од 106 м2 и двор со површина од 428 м2, активна, без 
2-тс простории на амбулантата. 
- објскт-рстсрвоар за вода за пиено. 
- објект-фудбалско игралиште. 
К.О. Зубово ' 
П.Л. 202 к.н. бр. 1089. објект-младииски културен дом 
со површина од 301 м . 
Г1.Ј1. /05 к.п. бр. 1434. објект-фудбалско игралиште, 
со површина од 6220 м . 
К.О. Колсппшо 
П.Л. 237 К.П. бр. 2835, објект-задружсн дом со по-
вршина од 705 м . 
П Л. 236 к.н. бр. 2607, објект на МЗ, амбуланта (гра-
дена со самопридонес - приватна ординација) со по-
вршина од 177 м" и4вор со новршина од 500 м \ 
П Л. 236 К.П. бр. 2833, објект-фудбалско игралиште 
со површина од 9729 м2. 
- објскт-рстсриоар зп вода за пиено. 
К. О. Старо К о ц.арево 
Г1.Л. '236 к.и. бр. 1873, објект-мл ади неки културен 
дом. 
- објсќт-резервоар за вода за пиено. 
- обЈСКт-фудбалско игралиште. 

К.О. Мокриево 
11.Л. 476 к.н. бр. 4775/2, објект-младински културен 
дом ео површина од 212 м2 и двор со површина од 586 
м3. 
П Л. 476 к.н. бр. 5343/2, објект на МЗ со површина од 
117 м . 
П.Л. 476 к.п. бр. 5308, објскт-трсм во гробишта со 
површина од 221 м2. 
И Л. 477 к.п. бр. 4949,'објскт-фу^балско шрплнште 
со површина од 4772 м2 . 
К.О. Мокрино ! 
И.Л. 198 К.П. бр. 3671, објскт-трем во гробишта со 
површина од 107 м2. 
П,Л ,1.98 К.П. бр. 3669, објскт-фудбалско игралиште 
со површина од 3403 м3. 
К.О. Ново Коњарево ј 
П Л. 353 К.П. бр. 4091 објокт-млалинеки културен дом 
со површина од 358 м2 и двор со површина од 78 м \ 
П.Л. 353 к.н. бр. 3898, објскт-фудоалско,,игралиште 
со површина од 11031 м2. 
- објскт-рсзсрво.Тр за вода за ниско. 4 

К.О. Ново Село 
П.Л. 662 к.п. бр. Ј295, објскт-дом на културата, со 
иовршина од 493 м2 и двор со површина од 207 м', без 
просториите на библиотеката. 
П.Л. 654 к.н. бр. 7290. објект-задружсн дом со по-
вршина од 339 м и двор со површина од 96 м2. 
И.Л. 663 К.П. бр. 7294, објскт-фудбалско игралиште, 
зграда со површина од 29 м2 и игралиште со Површина 
од 7345 м2. 
К.О. Смолари 
II.Л. 278 к.н. бр. 3136^ објскт-младински културен дом 
со површина од 129 м' и двор со површина од 500 м \ 
II.Л. 283 к.и. бр. 2233, објскт-трсм во гробишта со 
!1Рврпшиа од 108 м?. 
- објскт-рсзервоар за пода за пиено. 
- објскт-фудбплско игралиште. 
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К.О. Стиник 
П.Л. 207, објеит-4 куќи-отстаиени. 
К.О. Сушица 
П.Л. 344 К.П. бр. 742, објскт-младинскн културен дом. 
П.Л. 344 к.п. бр. 743, објект на МЗ -Со површина од 
170 м2 и двор со површина од 165 м2. 
П.Л. 349 К.П. бр. 1023, објскт-рсзсрноар за вода со по-
вршина од 7 м . 

III.' Запишувањето на правото на сопственост на 
недвижниот имот од томка II од ова решение ќе го 

'спроведе Републичката геодетска управа.. 
IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија". 

IV, Она решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-257/106 
д февруари 2000 година 

Скопје 
343. -

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредува-
но на односите меѓу новите единици на локалната са-
моуправа И единиците на локалната самоуправа од кои 
произлегуваат („Службен весник на РМ" бр! 59/96), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 08.02.2000 година донесе 

4 ' ѓ . ' . 
Р Е 01 Е 11 П Е 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА МУРТИНО ВРЗ ОСНО-

ВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс Меѓу Републиката и општини-
те се извршува со пренесувано Право на сопственост 
на недвижен имот 6д Републиката на Општина Мурти-
но. , ' 
" И.На општината од томка 1 на ова решение се пре-

несува право на сопственост на: 
К.0- Банско 
П.Л. 659, К.П. бр. 3157, објскт-тадружен дом со по-
вршни од 664 м' II двор со површина од 3856 м2. 
К.О. Моноспитово 
П.Л. 609 К.П. бр. 3973, објскт-тадружсн дом со по-
вршина од 648 м2 и двор со површина од 2265 м2. 
П.Л. 616 К.П. бр. 4119, објект-амбуланта со површина 
од 96 М2 и двор со површина од 500 м2 неактивна. 
П.Л. 613 К.П, бр. 4129, објскткггара училишна зграда 
со површина од 342 м \ неактивна. ' 
П.Л. 618 

К.П. бр. 4007, објскт-трсм во гробишта со 
површина од 25о м2. 
П Л 618 

К.П. бр. 3941, објскт-фудбалско игралиште, 
зграда со новршинв од 78 м7 и игралиште со површина 
од 9502 м2. 
К.О. Муртино 

-П.Л. 539 к.н. бр. 4306,^објскт-тадружсн дом со по-
вршина од 1023 м2 и двор со површина од 5(Х) м2. 
II.Л. 546 К.П. бр. 2426, објект ип М!.Ј, руиниран со по-
вршина од 360 м1. 
II.Л. 542 к.Њ бр. 4448. објскт-нродавница со површина 
ОД 99 М2. 
И.Л. 546 К.П. бр. 1088, објскт-фудбалско игралиште, 
зграда со површина од 60 м2 и игралиште со површина 
од 7235 м2. 
П.Л. 994 к.и. бр. 4280/2. објект на МЗ со површина од 
185 м1 и двор со површина од 232 м2. 
П.Л. 547,к.н. бр. 4297, објскт-стара општина. 
К О. Сачево 
П.Л. 191 к.и. бр. 555, објект-младински културен дом 
со површина од 236 м2 . 
П. Л. 193 

к.н. бр. 1065, објскт-фудбалско игралиште 
со површни^ од 9984 м2. 

III, Запишувањето на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од она решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

Бр. 23-257/105 
8 февруари 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

344. 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредува-

но на односите меѓу новите единици на локалната са-
моуправа и единиците, на локалната самоуправа од кои 
произлегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 08.02./000 година донесе 

Р Е III Е II II Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА КУКЛИШ ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општини-
те се извршува со пренесување право на сопственост 
на недвижен имот од Републиката на Општина Ку-
клиш. I 

II. На општината (?(д точка 1 на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Дорломбос 
II.Л. 62, ббјскт-куќи-отстапсни, вкупно 4 (четири). 
П.Л. 73, објскт-куќи-отстписни, вкупно 5 (пет). 
К.О. Костурино 
П.Л. 243 к.п. бр. 1918, објект-стара училишна зграда, 
руинирана, со површина од 146 м" и двор со површина 
од 1075 м2, училиштето с неактивно. 
П.Л. .513 к.п. бр. 1803, објскт-задружен дом. 
П.Л. 243 к.п. бр. 1864, објект на МЗ, руиниран, со 
површина од 314 м2 и двор со површина од 1920 м \ 
К О. Куклиш 
Г1.Л. 443 К.П", бр. 4180, објскт-задружсн лом со по-
вршина од 697 м2 и двор со површина од 1958 м \ 
П.Л. 446 к.п. бр. 5040, објскт-нродввннца со површина 
од 115 м2 и двор со површина од 164 м2. 
П.Л. 522 К.П. бр. 3114, објект на МЗ, руиниран, со 
површина од 114 м2 и двор со површина од 1161 м . 
Г1.Л. 446 к.п. бр. 4456 и '1457, објект-фудбалско игра-
лиште,, зграда со површина од 68 м2 и транши го со 
површина од 7609 м2. 
К.О. Мемешли 
П.Л. 16 к.п. бр. 207, објект-стара училишна зграда со 
површина од 58 м' и двор со површина од 1062 м \ 
училиштето с неактивно. 
К.О. Орманли 
И.Л. 3, објект-куќи-отстапсни вкупно 7 (седум). 
К.О. Свидовица 
П.Л. 367 к.н. бр. 1553, објект-младпнскн културен дом 
со површина од 25.3 м". 
Г1.Л. бр. 368, 2 (две) куќи-отстапени, руинирани. 
К.О. Три Води 
П.Л. 13 к.п. бр. 128, објскт-стара полициска станица, 
руинирана, со површина ед 91 м2 . 

III. Запишувањето нћ правото на сопственост на 
Недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувано во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Г,р. 23-257/104 
8 (Јх-нруари 2000 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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345. 
Врз основа на член Летав 1 од Законот за уредуваше 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу 
права и единиците на локалната самоуправа од коп про 
излегуваат („Службен весник на РМ'' бр. 59Л)6), Има 
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 68.02.2660 година донесе 

Р К 01 1: II II К 
З А П Р Е Н Е С У В А Њ Е П Р А В О Н А С О П С Т В Е Н О С Т 
ПА Н Е Д В И Ж Е Н И М О Т ОД Р1 И М Е Н К А М \ М 
Д О К И Ј А . Н А О И 1 Н I И Н А Б О С И Л О В О В Р З ОС-

Н О В А Н А С П Р О В Е Л 1.11 Д Е Л Б Е Н Б И Л А Н С 

I. Делбениот биланс.меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесуваше право на сопственост на 
недвижен имото,т Републиката на Општина Босилово. 

II. На општината од точка I на ова решение се пре 
Исчува право н(л сопственост на: 
К.О. Босилово 1 

И Л. 579 К.П. бр. 3656. објект задружен дом со иовр 
шина од 667 Ј н двор со површина од 500 м , бе I просто 
рнјата на месната канцеларија. 
П.Л 1077 К .П. бр. 419-1. објект па поранешна О т п и ш а 
Босилово, со површина од 183 м и двор со површина од 
51 К) М2. 
П.Л. 580 К.П. бр. 3934. објект - фудбалско играчкине со 
соблекувала , зграда со површина од 67 и ' и игралиште 
со површина од 15269 м \ 
К.О. Бориево 
И.Л. 323 к.п. бр. 1829, објект - младински културен дом 
со површина од 321 м' и двор со површина од 500 м \ 
П.Л. 321 К.П. бр, 1569. објект - продавница со површина 
од 133 м2. 
II.Л 323 К.П. бр. 1737, објект - 1рсм па гробишта со 
површина од 124,м2. 
К.С). Гечерлија 
II.Л. 124 К.П. бр. 413, објект мнадннски културен дом 
со површина 357 кг' и двор со површина од 500 м 
П.Л. 124 к.п. бр. 414, објект - продавница со површина 
одООм2 . 
К.О. Дрвош 
П.Л. 195 К.П. бр. 257, објект стара училишна и рада со 
површина од 180 м \ училиштето е неактивно. 
II.Л. 196 К.П. бр. 244, објект - продавница со површина 
од 107 м2. ' 
К.О. Еднокуќево ^ 1 

И.Л. 273 к п. бр. 6уЅ, објект - младински културен дом 
со површина од 110 м \ 
П.Л. 273 К .П. бр. 657, објект на МЗ со површина од 51 
М1. 
И.Л. 273 К .П. бр. 368, објект фудбалско нфнлипггеГсо 
Површина од 6331 м \ 
К.еј. Иловица 
П.Л. 4-10 К.П. бр. 2825, објект - стара училишна и рада, 
неактивна, прснаменста во младинска сала. 
ТЕЛ. 411 К .П. бр. 1129, објект (фудбалско нфалнштс со 
површина од 6617 м \ 
К.О. Пстралшши 
ИЛЕ 316 К.П. бр. 1348, објект стара училишна и рада 
со новрниша од 117 м \ училиштето е неактивно 
И.Л 4 7 К.П. бр. 132.9/1, објек т фудбалско игралиште 
со површина од 13380 м''. 
К.О. Радово 
11.Л. 179 К.П. бр. 1828, објект младински културен дом 
со површина од 232 м и двор ео површина од 14(П м'. 
К.О. Робово 
ИЛЕ 271 к.н. бр 501, објект - младински културен дом 
со површина од 178 м . 
П.Л. 267 К.П. бр. 787, објект продавница со површина 
од ЅО м2. 
П.Л. 266 К.П. бр. 345, објект фудбалско игралиште со 
површина од 7255 м \ 

К О. С арај 
П.Л. 30"' к.и. б р . Т 3 1 0 . о б ј с м младински културен дом 
со површина од 361 м и двор со површина од 500 м 
П.Л. 3(19 к.п. бр. 12/8. објек! продавница со површина 
од 84 м и двор со површина од 500 м 
П Д. 309 к.и бр. 1366, објект фудбалско шралиште (,о 
површина од 15545 м 
К.О. ( скпрник 
П.Л. 630 К.П. бр. 3262/1. објект - младински културен 
дом со површина од 192 м и двор со површина од 715 
М' 
П Л 630 к.и. бр 3262/2, објект на МЗ со површни;! од 
51 м ' . 
И.Л. 630 к.н. бр. 3362, објект продавница со површина 
од 127 м \ 
П Л . 622 К.П. бр. 3517, објект продавница со површина 
од 111 м \ 
ИЛЕ 626 к.и. бр. 3593. објект фудбалско игралиште со 
соблекувални, и рада со површина од 37 м иигралинпс 
со поврпшиа од 83% м 
К.О. Турново 
П.Л. 317 К.П. бр 1970, објект ^здружен дом со повр 
ниша од 657 м и двор со површина од 5)Х1 м , 6 с ј 
просторијата на Месната канцеларија 
П.Л. 311 к.п бр и (Н)6, објект фудбалско шра 
лпнгге со соблекувални, со ифалнште со поврннша од 
559/ м \ 
К О . Хам ниш 
ИЛЕ 28 к п. бр. 15, 2 стари објекти со површина од 270 
м . 
К.О. Штука 
ИЛЕ 232 К.П. бр. 260/2. објект продавница ео површина 
од 120 м и двор со површина од 6 м 
II Ј1. 232 К.П. бр. 479, објект фудбалско шралипме со 
површина од 619 3 м \ 

III. Занишуваното на правото на сопствени ич на 
недвижниот имот од точка П од ('П.а решение ќе го 
примеле Републичката геодетска управа 

IV. Ов.ч решение влегува во сила наредниот ден од 
денот па објавуваше во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-257/103 Претседател на Младата 
08 февруари";?ООО т д и н а '^публика Македонија. 

Скопје ЈБубчо Геор1 иевски, с.р. 

346. 
В р а н о в а на член 3 став I од Законот за\рсдувзн.с 

на односи 1С меѓу новите единици на локална! а елмоу 
права н единиците на локалната самоуправа' од кои про 
излегуваат („С.лужбен весник на РМ ' бр'. 5о/бб), Вла-
дата на Република Македонија, на I седницата \"/!Р-кнпа 
на 08.02.2(И)0 година донесе , 

' " Р Е III Е П И Е 
З А П Р Е Н Е С У В А Н . Е П Р А В О НА СОНСТВ1 'НОС Г 
Н А Н Е Д В И Ж Е Н И М О Т О Д Р Е П У Б Л И К А М А К Е . 
Д О П И Ј А НА О П Н И 1И1А СЛ Р У М И И А В Р З ОС -

Н О В А П А С П Р О В Е Д Е Н Д Е Л Б Е Н Б И Л А Н С 

I. ДелбсннозкБнланс меѓу Република (а и о п и т н и в е 
се извршува со пренссуван.е право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Струмица ^ 

II. На општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Бел.уса 
ИЛЕ 561 К.П. бр. 6282/1, објект - задружен дом со повр 
шина од 675 м' и двор со површина од 500 м , без 
просторијата на месната канцеларија. 
П.Л. 561 к.и. бр. 3171, објект - фудбалско игралиште со 
површина од 8092 м \ 
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К.о. градско БАЛДОВЦИ 
П.Л. 578 К.П. бр. Н И , објект - младински културен дом 
со површина 171 м2. 
П.Л. 360 К.П. бр'. 988/1. објект - фудбалско игралиште 
со површина од 8767 'м\ 
К.О. Дабижа 
И Л . Број 514 К.П. бр. 3809, објект - задружен дом со 
површина од 595 м3 и двор со површина од 500 м2. 
11.ЈЈ. црој 514 К.П. бр. 2375..објект - фудбалско игра-
лиште. зграда со површина од 35 м2 и ифалиште со 
површина од 7848 м2. 
К.О. Добрејци 
П.Л. 515 К.П. бр. 2011, објект - млалиоски културен Дом 
со површина 306 мЈ и двор со поврооша од 445 мЈ. 
П.Л. 515 К.П. бр. 2011, објект на МЗ, 
П.П. 516К.П. бр. 736.објект-фудбалскоифалинггс, со 
површина од 9916 г . 
К.О. Попчево 
П.Л. 229 К.П. бр. 1/1, објект - младински културен дом. 
П.Л.,229 К.П. бр. 1/120, објект па МЗ, без просторијата 
на месната канцеларија. / 
К.О. Просениково 
П.П. 280 К.П. бр. 2091, објект - младински културен дом 
со површина од 222 кг. 
П.Л. 217 к п. бр. 487, објект - задружен дом со покр-
итие од 720 м1 и двор со површина од 3898 м2, руини-
ран. 
Г1.Л. 282 К.П. бр. 1970, објект - фудбалско игралиште со 
површина од 7738 м . 
К.О. Ри1 
П.Л. 86 е.п. бр. 569, објект - п р о л е т т а со површина 
од 94 м2 и двор со површина од 500 м2. 
К.О. Струмица 
П.Л. 5640 К.П. бр. 1314/1, објект - 1 просторија на I 
месна заедница. 
П.Л. 5688 К.П. бр. 2576, објект г 3 простории на II месна 
заедница 
П.Л. 5685 К.П. бр. 873, објект - 3 простории на приземје 
на IV месна заедница. 
П.Л. 5695 К.П. бр. 688/1, објект - 2 простории на V 
месна заедница. 
П.Л. 5685 К.П. бр. Ѓ920, објект - I просторија на VI 
месна мелница. 
П.Л. 5685 К.П. бр. 3065, објект - 3 просторни на VII 
месна заедница. 
П.Л. 5615 К.П. бр. 4934, објект на VIII месна заедница, 
со површина од 75 и2. 
П.Л. 5685 К.П. бр.-1102, објект на IV месна заедница со 
површина од 191 м2 и двор со површина од 405 м2 (во 
објектот е сместена амбуланта на IV МЗ) две просто-
рии користи МЗ. 
П.Л. 5640 К.П. бр. П, објект - отворен базен со повр-
шина од 2041 м2. 
П.Л. 5677 К.П. бр. 3746, објект - поранешна зграда на 
УН1. сега сместено Радио Струмица, со површина од 
139 м1 и двор со површина од 48 м2. 
П.Л. 5685 К.П. бр. 946/1, објект-игралнштс за мал фуд-
бал со површина од 1271 м . 
П.Л. 5685 К.П. бр. 3742, објект - општинска зграда со 
површина од 207 мЈ и двор со површина од 973 м2, 

Ф подру меките просторни во целост. ' 
I приземје - 7 (седум) простории и портирница, без 
просторијата за чувар, централата и просторијата за 
архива. „' 
4 кат 01 - 10 простории. 
Ф кат 0 2 - 7 простории. 

III. Запишуваното па правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќк) Ип 
спроведе Републичката геодетска управа, -о . - ч ш-и и 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувана по „Службен весник на Република 
Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-257/102 
08 февруари 2000 година 

Скопје 
347 . „ ј . 

Врз основ:) на член 3 став 1 од Законот за уредувана 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
и з л е з а т („Службен весник на РМ" бр. 59/%), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
08.0?..2000 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУГ.ЛНКА МАКЕ. 
ДОПИЈА НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН ПИПАШ: 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Опптша Вевчани. 

II. Па општината одломка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Вевчани 
П.Л. Врој 228 к.н. бр. 1236, објскт-аадружен дом со 
површина од 720 м2 и двор со површина од 901 м'. 
II.Л. Број 706 к.п. бр. 498, објект на МЗ со површина од 
14') м2 и двор а) површина од 500 м2. 

III. Запишуваното на правото на сопственост ни 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска упрапа. 

. IV. Ова Јгсшсннс влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувана во „Службен весник на Република 
Македонија4'. 

Бр 23-257/101 Претседател на Владата 
08 февруари 2000 година н а Републико Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
348. 

Врз основа на член 3 ст ав 1 од Законот за уредувано 
на односите меѓу новите.единици на локалната самоук 
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/%), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

Р Е 1П Е II И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА ВЕЛЕШТА ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувана право на сопстве1ккт на 
недвижен имот од Републиката на Општина Велешта. 

П. На општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Велешта 
П.Л. 743 К.П. бр. 1070, објскт-задружен дом со повр-
шина од 620 м2 и двор со површина од 2305 м \ 

- објект на месна канцеларија и МЗ, и тоа само 
двете простории кои што ги користи МЗ. 

- објект-фудбалеко игралиште со соблекувални. 
К.О. Долно Татеши 
П.л. 118 К.П. бр. 546, објект на МЗ. 

III. Запишувањето на правото на сопственост на 
исдВМКАиот ИМОТ ЛП Т^чКМ ЈГОЛ оМ решение ќе го 

спроведе Републичката геодетска управа."1'"" ' 
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IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувана во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр.23-257/КХ) 
08 февруари 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски,.с.р. 

349. 
. Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредуван-о ' 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права н единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/69), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

Р Е Ш Е И И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА ЛУКОВО ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општишгге 
се извршува со пренесувана право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката ца Општина Луково. 

П. Ма општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Бсзсво 
П:Л. 74 К.П. бр. 759, објект на МЗ со површина од 122 
и3. 
К.О. Брчево 
П.Л. 95 К.П. бр. 129Ѕ, објскт-учи лишил зграда со повр-
шина од 111 м̂  и двор со површина Од 863 кг, училиш-
тето с неактивно. 
П.Л. 83 К.П. бр. ,70-1, објскт-и главни ца со површина од 
73 м2. 
К.О. Збажди-Тжаново - Локов 
П.Ј1. 115 к.п. бр. 2161, објскт-учнлншна зграда на ос-
новно училиште во с.Збажди со површина од 104 м2 и 
двор со површина од 1300 м , училиштето с неактивно. 
П.Ј1. 116 к.м. бр. 1208. објект на МЗ и спомен соба на 
Првата пролетерска ударна бригада, само просториите 
на МЗ. ' 
К.О. Луково Ј 
К.П. бр. 607, објскт-полициска станица со површина од 
269 м , само едната просторија на МЗ. 
П.Л. 221 К.П. бр. 113У и 1101, објскт-порансшна стан-
бена зграда на М15Р и стара полициска станица, неак-
тивна. ' 
К.О. Модрич 
П.Л. 121 к.п. бр. 767, објект училишна зграда со повр-
шина од 286 м2 и двор со површина од 1376 м% училиш-
тето с неактивно. 
П.Л. 122 К.П. бр. 854, објект-задружен дом со површина 
од 120 м2 и двор со површина од 2640 м2, неактивен. 
К.О. Нерези 
П.Л. 115 К.П. бр. 1873, објскт-задружен дом со повр-
шина од 477 м2 и двор со површина од 5140 м2. 
К.О. Пискупштина 
П ,Л. Ѕ2 х.п. бр. 208, објект-куќа-отстапеиа со повр-
шина од '10 м:. 
Г1.Л. 65 к.п. бр. 2^2, објскт-задружсн дом со површина 
од 130 м2 и двор со површина од 1064 м2, без простори-
јата на амбулантата. 
К,.О. Присоијаии-Глобочица 
П.Л. 83 к.п. бр. 1358, објект-училиНша зграда на ос-
новно учнлжпте вое. Присовјани со површина од 170 м2 

и двор со површина од 652 м2, училиштето с неактивно. 
К.О. Селци-Буринец 
П.Л. 52 К.П. бр. 191, оѓгјскт-училишца зграда со повр-
шина од 160 м' и двор со површина од 881 м2, училиш-
тето е неактивно. . , . 

К.О. Јабл ани ^Лакаица 
П. Л. 189 к.и. бр. 3176, објект со површина од 120 мЈ, без 
просторијата на месната канцеларија. 

III. Запишувањето на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка 11 од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувана во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр.23-257/99 Претседател на Владата 
08 февруари 2000 година м а Република Македонија. 

С-копје л , У б ч д Георгисвене, с.р. 
350. 1 - - - - - - - - -

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредување 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

Р Е ГО Е II И Е 
З А ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА ЛАБУНИШТА ВРЗ ОС-

НОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 
I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 

се извршува со пренесувана право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Лабу-
ништа. 

П. На општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Лабуништа 
П.Л. 839 К.П. бр. 755/1, објскт-задружсн дом со повр-
шина од 320 м2 и двор со површина од 500 м2. 
Н.Л. 839 к.п. бр. 755/2, објект на МЗ со површина од 
207 м2, без 2-тс простории на месната канцеларија. 
К.О. Подгорци 
11.Л. 627 к.н. бр. 618, објскт-задружен дом со поврннша 
од 563 м2 и двор со површина од 528 м2, без просториите 
на училиштето и на амбулантата. 
К . 6 . Ташмаруништа ', 
П.Л. 107 К.П. бр. 245ДО, објскт-стара училишна зграда 
со површина од 253 кг, училиштето е неактивно. 
К.О. Беровец I 
П.Л. 64 К.П. бр. 1342, објскт-амбуланта со површина од 
84 м3, само двете простории кои го користи месната 
заедница. 

III. Занишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ОВА решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувана во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр 23-257/98 Претседател на Владата 
08 февруари 2000 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредувана 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
ј а в у в а а т („Службен весник на РМ" бр. 59/96). Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе ) 

Р Е Ш Е Н И Е 1 
З А ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА ДЕЛОГОЖДА ВРЗ ОСЈ 

НОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
I се извршува со пренесувана право на ,сопственост на 
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недвижен имот од Републиката на Општина Дело-
гожда. 

П. На општината одломка 1 на она решение се пре-
несува право на еопетвепоет на: 
К.О. Богојци 
П.Л. 57 К.П. бр. 724, објскт-стлра училишна и рада со 
површина од бб м"' и двор со површина од 101 м ; . учи-
лиштето е неактивно. 
К.О. Делогожда 
П.Л. 326 К.П. бр. 397, објект старо училиште, учИлиш ' 
тото с неактивно. 
П.Л. 326 к.п. бр. .397, објект поранешни станови на 
полиција. 
П.Л,. 322 К.П. бр,. 1.54, објект на МЗ (стара пошта) со 
површина од 170 м" и двор со површина од 329 м \ 
К.П. Мислодежда 4 

П.Д. 5 к.п. бр. 127(1, објект-задружеи дом со површина 
1̂Д 442 м2 и двор со површина од 1952 м2 , 'бсз 2-те про-

сторпи на месната канцеларија. 
К.О. Ливада -
И.Л. 111 К.П. бр. 761/2, објект-штали и магацински Про-
с т о р с о п о в р ш и н а од 6X0 м 2 . ', 

III. Запишуваното па правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка П од ова решение ќе го 
С П Ј Н Ж С Д С Републичката геодетска управа. 

IV. ОваЈччиепне влегува во сила наредниот ден од 
денот па објавувана во „Службен весник па Република 
Македонија". 

Бр. 23-257/97 Претседател на Владата 
08 февруари 2000 година м а Републики Македонија, 

С.копје Ллбчо Георгиевски, с.р. 

4 Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредуван.о 
на односите меѓу ,новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кон про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59Л)6),- Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на (ХЅ,02.2иК) година Донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВА Н.Е ПРАВО ПА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ. 
ДОПИЈА НА ОПШТИНА СТРУГА ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесуваше право на сопегвеност на 
недвижен имот од Републиката на Општина Струга. 

И. Па општината од точка I на ова решение се пре-
несува право па сопственост на: ; ! 
К,О. Вишни 
П Л . 119 к.п. бј). 1X71, објскглчилншпа (града со ноВр-

. шина од Г60 у, и дпор со површина од 500 кг', училшн 
тото о поактивно. л ј 
- к.и. бр. 1774/5, објект лолов дом со површина од Хо 
м . 
К.О. Горна Белица 
П Л . 704 к.п. бр. 20-12, објект-основно училиште со 
површина од 25 м' и двор со површина од 47X1 м \ 
училиштето е неактивно. 
К.О. Долна Белица 
П.Д. 147 К.П. бр. Х2Х, објект задружен дом со новршпна 

" од 2%' м' и двор со новршпна од 500 м ' . 
К.О. Драслајца 
Г1.Д. 124 К.П. бр. 439/2, објект (,адружеи дом со повр 
шина од 575 м ', неактивен. 
К.О. Заграчани 
П.Д. 25 К.П. бр. 600. објект--задружен дом со (ви(рннша 
од 160 м? и Двор со површина од 500 м , неактивен. 
К.О. Мислешево 
П Л. 2.'4 к.п. бр. 1275, објект-заДружен дом со повр-
шина од 3.3"; м' . 
К 4 Ј. Мороишта. 

П.Д. 169 К.П. бр. 1266/2, објскт-продавннца со повр-
шина од % мл. 
П ,Д. 169 К.П. бр. 942/4, објскт-куќа отстапена со повр-
шина од 60 м2. 
К . О Радожда 
П ,Л. 141 к.п, бр. 1140, објект-задружен дом со повр-
шина од 376 м2 и двор со површина од 3-17 мг. 
К.О. Струга 
11.Л. 1990 К.П. бр. 1337, објект - Спомен куќа „В.Малов-
ски" со површина од 52 м . 
И.Л. 1990 К.П. бр. 2232, објект поранешна општинска 
зграда со површина од 11Н4 м2 и двор со површина од 
5059 м2, само 50% од објектот. 
П.Л. 151 'к.п. бр. 1430/1, монтажен објскт-пИрансшсн 
пензионерски дом со површина од 129 м? . 
П.Ј1. 3048 к.п. бр. 2228, објект хотел „Плажа" со повр-
шина од 725 м2 и двор со.површина од 1039 м2, објектот 
Да се запише соодветно спрема проценту ал лото учество 
во изградбата на објектот од страва на Фондот Ја 
П Л О М ; Владата на РМ и Општината Струга. 
П.Л. 3047 к.п. бр. 25912/3, објект-хотсл ,,Галеб" со повр-
шина од 3181 м : и двор со површина од 9378 кг, објектот 
да се запише соодветно спрема процентуално^) учество 
во изградбата на објектот од страна на Фондот за 
ПИОМ, Владата на РМ и Општината Струга. 
II.Л. 1990 К.П. бр. 121/1; објект стара л р а д а на „Стру-
жанка" со површина од 3182 м ' и двор со површина од 
49% м2. . ' ј 
II.Л. 1990 к.п. бр. 1237, објскт-зграда на општината со 
површина од 268 м2 и двор со 1В)Пршина од 31 м2, 

в приземје - 4 простории;, 
@ кат 0 1 - 6 простории; 
О кат 0 2 - 7 простории; 
О иокровје во целост. 

Н.И. 1990: ј 5 -
- објект на к.п. 17, објект на к.и.62, објект на к.п. 535, 
објект на К.П. 605, објект на м.и. 610, објект на к,И.-
ПО!, објект на к.п: 825, Објект на к.П.826, објект на к.и. 
1301. објект на к.п. 1304. објект на к.п. 1305, објект на 
К.П. 1314, објект на К.П. 1337, објект на К.П. 1-106; објект 
на к.п. 1412, објект на К.П. 1545, објект на К.П. 2099, 
објект на К.П. 2249, објект на К.П. 234, објект на К.П. 
1500. објект на К.П. 2421, објект на К.П. 1690, објект на 
к.и. 1329, објект на К.П. 28, објект на К.П. 25. објект на 
к.и. 934, објект на К.П. 952, објект на к.п. 954, објект на 
К.П. 956/1, објект н;\ К.П. 124К, објект на к.и. 20 , '9, об-
јект на к.п. 2535 - објекти на улиците Црни Дрим I и 
Маршал Тито 45. 

III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка И од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение оле гуна во сила наредниот дон од 
денот на објавувано? во „Службен весник на Република 
Македонија". ( 

Бр.23-257/96 Претседател на Владата 
0Х февруари 2000 година Република Македонија, 

Скопје Л)Јбчо Георгиевски, с.р.. 

353. 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредува-

ше на односите меѓу новите единици на локалната са-
моуправа и единиците на локалната са.моуправа од кои 
произлегуваат („Службен нссник на РМ" бр. 59/9(0, 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 08.02.2000 година донесе 

Р Е Ш Е И П Е 
ЗА П Р Е Н Е С У В А Њ Е ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА Н Е Д В И Ж Е Н ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
Д О Н И Ј А НА ОПШТИНАТА Л О З О В О ВРЗ ОСНО-

ВА НА С П Р О В Е Д Е Н Д Е Л Б Е Н Б И Л А Н С 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општини-
те сс извршува со пренесувано: право на сопственост 
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на нсдинжси имот од Републиката на Општина Лозо-
во. 

II.На општината од томка I па ова решение сс пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Бекирлија 
П.Л. 9, 1/2 идеален дел, КП 27, објскт-двс згради со 

површина од 140 м' и двор со површина од 
ФК) м \ 
КП 2Ѕ, објект-куќа со површина од 30 м2 и 
двор со површина од 300 м2. 

П.Л. 30 КП 27, објект-куќа со површина, од 40 м2, 
КП 28, објскт-куќа со површина од 30 м2, 
КП 28, објект-куќа со површина од 20 м2 и 
двор со површина од 3(Х) м . 
КП 28, објект-куќа со површина од 200 м3, 
КП 28, објект-куќа со поврпЈИна од 30 м2. 
КП 28, објект-куќа со површина од 15 м2 и 
двор со, површина од 50 м2. 
КП 2К, оојскт-куќа со површина од 20 м2, 
КП 2'.', објскт-куќа со понршпна од 60 м?, 
КП 24', оојскт-куќа со површина од 50 м2, 
КП 21', објгкт-куќа со површина од 100 м2 и 
двор со површина од 5(Х) м . 
КП 29, објскт-куќа со понршина од 60 м2 и 
двор со површина од 50 м2. 
'КП 29, објскт-куќа со површина од 1(Х) м2 и 
двор со површина од 400 м . 
КП 29, објект-куќа со површина од 60 м2, 
КП 29, објект-куќа со површина од 60 м2, 
КП 29, објскг-куќа со површина од 80 м2 и 
двор со површина од 125 м?. 
КП 24'. објект-куќа со површина од 200 м2 и 
двор со површина од 500 м . 
КП 29, објект-куќа со површина од 60 м2, 
КП ^9. ооЈект-кука со површина од 32 м' и 
Д!" -'р со површина од 4(Х) м \ 
КП 2'', објект куќа со површина од 100 ѕг и 
двор со површина од И К) м \ 
КП 29, објект-куќа со површина од 100 м2 и 
двор со површина од 1Ш м . 
КП 29, објскг-куќа со површина од 40 м2 и 
двор со површина од 500 м2. 
КП 29 објект-куќа со површина од 100 м2 и 
двор со површина од 500 м2. 
-КП 29, објект-куќа со површина од 40 мЈ и 
двор со површина од 4(Х) м1. 

К.О. Ѓуземелци 
П.Л. 34 К.П. 746, оојект' - училишна зграда со по-
вршина од 160 м2 и двор со површина од 3152 м2, учи-
лиштето с неактивно; 
П.Л. -19 КП б и , објскт-куќа со површина од 72 м2 и 
двор со површина од 5(А) м \ 
К.О. Кишино 
П.Л. 55 КП 35, објскт-куќа со површина 100 м2 и двор 

го површина о;; 15(Х) м2, 
КП 35, објскт-куќа со површина 70 м2 и двор 
со површина о д 500 м2, 
КП 36, објект" куќ л со површина 250 м : и двор 
со површина од 500 м2, 

П.Л. Ѕ7 КП 35, објскт-училишна зграда со површина 
200 м2 и Двор со површина 300 м2, училиштето с неак-
тивно. 
К.О. Ќосслсри 
П.Л. 32 КП 31. објект-училшпна зграда со површина 
од 2Ѕ0 м2 и двор со површина од 2500 м2, училиштето 
не с активно. 
К.О. Хаџи Негово 
Г1.Л. 92 КП 13 / објект-у мил ниша зграда с'о површина 
од 50 мЈ и двор со површина од 2000 м2, училиштето 
не с активно. ѕ 
К.О. Лозово 
П.Л. 13 КП 1314, објскт-куќа со површина 60 .м2 и 

двор со површина од 111 м2, 

КП 1315, објект-куќа со површина 250 м2 

КП 1316, објскт-куќа со површина 110 мЈ к, 
двор со површина од 500 м2. 

П.Л 168 КП 1450, објект-куќа со површина 321 м \ 
И.Л. 302 КП 1343, стар објект на здравствен дом со 
површина 522 м2, 
- објект-дом на културата на месна заедници, во згра-
дата во која што се ПЈХ)сториите на општината. 

III. Запишувањето на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуван,с во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-257/^5 4 Претседател на Владата 
8 февруари 2000 година на Република Македонија, 

Скопје ј Л()бчо Георгиевски, с.р. 

354'. " . 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредува-

ше на односите меѓу новите единици на локалната са-
моуправа и единиците лп локалната самоуправа од кои 
произлегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 08.02.2000 година донесе 

Р Е III Е П И Е 
З А ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВРЗ 

ОСНОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 
% Ј 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и ошшшш-ј 
те се извршува со пренесуваше право на сопственост 
на недвижен имот од Републиката на Општина Свети 
Николе. 

П.На општината од точка 1 на ова решение се про-
несува право на сопственост на: 
К.О. Алакинци 
II.Л. 25 КП 359/2, објскт-училишна зграда со површи-
на од 84 м2 и двор со површина од 853 м2, неактивно 
училиште. 
К.О. Амзабегово 
Г1.Л. 35 КП 900, објскт-куќа со површина од 116 м2; 

КП 901, објскт-куќа-штали, со површина од 
187 м2; 
КП 1508/2, објект - задружен дом, со површи-
на од 590 м2 и двор со површина од 169 м2. 

К.О. Арбасанци 
П.Л. 6 КП 208, објект - училишна зграда со површина 
од 65 м2, и двор со површина од 55 м2, неактивен. 
П.Л. 9 КП 210, објскт-куќа со површина од 236 м2 и 
двор со површина од 500 м2. 
К.О. Богословец 
П.Л. 100 КП 13, објект-училинша зграда со површина 
од 140 м2 и двор со површина од 500 м , училиштето с 
неактивно. 
П.Л. 111 КП 5, објскт-куќа со површина од 130 м2; 

КП 23, објскт-куќа со површина од 50 мЈ; 
КП 8, објскт-куќа со површина од 85 м2; 
КП 25, објскт-куќа со површина од 60 м2 и 
двор со површина од 300 м ; 
КП 37, објскт-куќа со површина од 100 м2 и 
двор со површина од 500 м2; 
КП 18, објект-куќа со површина од 100 м1 и 
двор со површина од 500 м2. 

К.О. Буриловци 

П.Л, 1 КП 309, објскт-училшпнп згрози со површина 
од 114 м2 и двор со површина од 750 м : , училиштето с 
неактивно. 
Г1.Л. 48 КП 315, објект-куќа со површина од 90 м3 и 
двор со површина од 500 м2. 
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К.О. Горни Ѓуѓанце ' 
И.Л. 25 КМ 557, објскт-училишна зграда со површина 
од 120 м ! и двор со површина од 13АЅ м \ училиштето 
С неактивно. 
К.П. Горобинци 
П.Л. Зк КП '2698. објскт-Јлдружсн дом ц со иомршина 
од 312 м2 и двор со површина од 1506 кг (продавница, 
кафеана и месна канцеларија). Ги? ! просторијата на ме-
сната канцеларија; 
П.Л 188, 1/9 идеален дел од К П 2802. објскт-куќа со 
површина од 132 мЈ и двор со површина од 5(Х) ѕг. 
К.О. Дслистшци 
П.Л. И КП 508, објскт-училишна зграда со површина 

175 мЈ и двор со површина од 500 м \ учили-
штето с неактивно; 

П.Л. 31 К.П. "166, објект - куќа со површина од 57 м 
и двор со површина од 250 м". 
КП 500, објект со површина од 815 м2 и помо-
шен објект со површина од К м ; 

ПЛ Ѕ8 КП 365. објек I -ловна куќа со површина од 170 
м2. 

К.О. Долно Ѓуѓанце 
П Л. 21 КП 1365. објект-злдружсн дом, со површина 
од 320 ѕг и двор со површина од 1087 м \ без Просто-
рот на месната канцеларија и просториите на амбулан-
тата; 
К.О. Грне лија 
П.Л. 4 КП 1302. објект-сгара училишна зграда со по-
вршина од 142 м и двор со површина од 781 м , учили-
штево е неактивно, без и с т о р и и т е на месната канце-
ларија. 
П.Л. 1 КП 33, ојбект-сите сгаиови вкупно дваесет и 
еден (21). 
К.О. Кадрифаково 
П.Л. 34, објект-сите станови на овој носсдовсн лист 
вкупно дваесет и еден (21). 

К.О. Кнежје 
П.Л. 1 КП 781, објект-училишна зграда со површина 
од 171 м2 и двор со поврп:;ша од 1058 м2 , училиштето 
е исак I нино. 
П.Л. 53 КП 955, објекг-куќа со површина од 55 м \ 
К.О. Крушица 
П.Л. 1Н КП 1336, об1ект-училнпша зграда со површи-

на од 250 м и. двор со површина од 4581 м \ 
училншето с неактивно. 
- објект"детско одмаралиште „Гуршитс".. 

К.О. Макреш Ј 
Г1.Л. 19 КП 27, објскг-куќз со површина од 30 м ^ л ат 

КП 206, објекг-гробишга со површина; од -
4600 мЈ и помошен објект со површина од 20 
м2; 1 -у. 
КП 229, објект-куќа со површина од 26 м Г ( .Ј . 

К.О.'Малино 
П.Л. 52 КП 1142/1, објект-училипша зграда со по-
вршина од 362 м2 и ивор со површина од 3657 м2, учи-
лиштето е неактивно; 
П.Л. 53 КП 1644. објект-куќа со површина од 176 м? 

и двор со површина од 5(Х) .\г; 
П.Л. 207 КП 1143. објскт-куќа со површина од 129 м2 

и двор со површина од 5(Х) м2; 
П.Л. 241 КП 1720, објект - куќа со површина од 80 м2 

и двор со површина од 500 м \ 
К.О. Мечкуевци 
П.Л. 22, 1/2 идеален дел од КП 586, објект-куќа со 
површина од 90 м2 и двор со површина од 5(Х) м2; 
П.Л. 119 КП 622, објект-учнлшпна зграда со површи-

на од 154 .\г и двор го површина од 3381 м \ 
училиштето е неактивно. . 
КП ЃИ2, објскт-куќа со површина од бб м2; 
КП 654, објскт-куќа со површина од 138 м2 

и двор со површина од 500 м2; 

КП 676, објект-куќа со површина од 48 м и 
двор со површина од 500 м' ; 
КП 687, објект-куќа со површина од 86 .\г: 
КП 717, објект-куќа со површина од 40 м'; 
КП 841, објект-куќа со површина од 50 м2 и 
двор со површина од 500 м . 

К.О. Мустафино 
П.Л. 137 КП 924, објект-задружен дом со површина 
од 620 м2 и двор со површина од 2206 м2, без просто-
ри иге на училиштето;" 
П.Л. 153 КП 668. објскт-ќуќа со површина од НО м : и 

двор со површина од 500 м'; 
КП 902. 06ЈСКТ-куќа со површина од 87 м : и 
двор со површина од 500 м . 

К.О. Немањица 
П.Л. 64, 1/2, идеален дел од КП 2255, објект-куќа со 
површина од 116 и' и двор со површина од 500 м-. 
П/Л. 109 КП 1729, објскт-куќа со површина од 95 м'; 

КП 2063, објскт-куќа со површина од 179 м2 

и двор со површина од 345 м2; 
КП 2087, објскт-куќа со површина од 90 м'; 
КП 2228, објскт-куќ а со површина од 72 м'; 
КП 2440, објскт-задружсн дом сб површина 
од 850 м2, без просториите на месната канце-
ларија; 

П.Л. 118, 1/4 идеален дел од КП 2480, објскт-к^ќа со 
површина од 78 м2 и двор со површина од 500 м \ 
К.О. Орел 
П.Л. 6 КП 745, објскт-училпшна зграда со површина 
од 308 м2 и двор со површина од 1261 м2, училиштето 
с Неактивно. 
К.О. Пеширово 
П.Л. 50 КП 563, објсќт-куќа со површина од 69 мЈ; 

КП 1347, објект-куќа со. површина од 84 м2 и 
двор со површина од 568 м2. 

К.О. Преот ' 
П.Л. 39 КП 1739, објскт-училишна зграда со површина 
од 323 м2 и двор со површина од 5276 м \ училиштето 
с неактивно. 
И.Л. 47, 2/4 идеален дел од КП 1834, објскт-куќа со 
површина од 130 м2 и двор со површина од 500 м2; 
К.О. Ранчинци 
П.Л. 67 КП 657, објект-куќа со површина од 70 кг; 

КП К87, обЈСкт-Куќа со површина од 32 м7; 
П.Л. 68 КП 1011, објскт-училишна зграда со површина 
од 145 м2 и двор со површина од 2177 м2 , училиштето 
с неактивно. 
П.Л. 184 КП 1010; објскт-куќа со површина од 130 м2 

и двор со површина вд 455 м2. 
К.О. Сопот 
П.Л. 60 КП ЛОЗ, објскт-училшпна зграда со површина 
од 336 м2 и двор со површина од 3322 м2 , училиштето 
с неактивно. 
К.О. Стануловци 
П.Л. 30 КП 113, објект-куќа со површина од 176 м2 и 

двор со површина од 500 м , 
- КП 114, објскт-куќа со површина од 85 м \ 

К.О. Стањевци 
П.Л. 124 КП 1093, објскт-куќа со површина од 48 м2 и 
двор со површина од 500 м ; 
П.Л. 69 КП 1166, објскт-училшнна зграда со површина 
од 106 м2 и двор со површина од 500 м , училиштето с 
неактивно. 
К.О. Строј ма ице 
П.Л. 11 КП 174, објскт-куќа со површина од. 150 м2 и 

двор со површина од 500 м ; 
КП 192, објскт-куќа со површина од 44 м2; 
КП 385, објект-куќа со површина од 165 м2 и 
двор со површина од 500 м , 
КП 395, објскт-куќа со површина од НО м2; 
КП 1153, објект"к) ќа со површина од 56 м2 и 
двор со површина од 474 м2; 
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КП 1155. оГ ;.-,.,--куќа со површина од 63 м7 и 
двор со површина од 316 м2", 
КП 1161, објект-куќа со површина од 63 м2 и 
двор со површина од 5(л) м ; , 

П.Л. 33 КП 1232, обЈСКт-учидишнл зграда со површина 
од 232 м2 и двор со површина од 1169 м : , училиштето 
с неактивно; 
11.Л. 55 КП 1207. о б ј е к т к ука со површина од 65 м и 
двор со површина од 1о0 м'. 
К.О. Трсгсник 
П.Л -2 КП 1129, објект училишна зграда со површина 
од 210 мЈ и двор со површина од 694 м \ училиштето с 
нсактјо,но. 
К.П. Павлешенци 
Г1 ,Л. 45 КП 2002, објгкт-училншна зграда со површина 
од 96 м2 и двор со површина од 534 м', училиштето не 
с активно. 
П.Л. 93 КП 1657. објект-чадружсн Дом со Новрипша 
од 587 м и двор со површина од 1095 м2; 
К.О. Црнилиште 
П.Л. 76 XII 1931, I ''јек ;-куќа со површннл од 60 м2 и 
двор сч" поврзи на Г'\КI м". 
К.О. Свети Николе 
И.Л. 1 КП 10023, објект-новл зграда на општината, од 
која во: 
подрум 5 простории; - -
приземје 12, простории и 1 сала; 
I КАТ 
6 простории и големата сала. 
111 К А Т 
1 просторија. 
Ф објект - стара детска градинка во И.Л. 666 К.П. 

94'М, со површина од 547, мЈ к двор со површина од 
3318. м \ 
III. Згпнп.Јуначето на правото на сопственост на 

недвижниот имот од точка П од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот па објавуваше во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Претседател на Владата 
но Република Македонија, 
Ј.ЅуГпо Георгиевски, с.р. 

Г.р. 23-257/9-1 
8 февруари 2'".^ година 

Скопје 
355. 

Врз основа на член 3 став I од Законот за уредуваше ' 
на односите меѓу новите едипнци па локалната самоу-
права и единиците па локалната самоуправа од кон про-
излегуваат („Службен весник па РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржани 
на 08.02.2000 1'одина донесе 

Р к Ш Г. П И Е 
З А ПРЕНЕСУВА".!''. П Р А В О НА С О П С Т В Е Н О С Т 
ПА П Н д В П Ж ; \ ,ГЛОГ О Д Р Е П У Б Л И К А М А К Е -
ДОН ЈП А Ј' ', . : Р! 'С Е П В Р З О С Н О В А ПА 

С А Р О В А , ; : Д Е Л Б Е Н Б И Л А Н С 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се ичвршувл со пренесуваше право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на О т п и ш а Ресен.. 

И. Па опни шпи л од точка 1 на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К . О . Асамати 
П.Л. 16.Ѕ к.п. бр. 458/1, објект задружен лом со повр-
шина од 613 м н двор со површина од 3763 м \ 
П.Л. 195 К.П. бр. 363/2, објекг-езара амбуланта, неак-
тивна. ' 

' К.(). Брајчино 
1 П.Л. НОк.н. бр. 'бб!, објект учичишна (града со повр-

шина од 340 м' и двор со површина од .1226 м', училиш; 
гезо е пеакз ш т о . 

П.Л. 398 к.п. бр. 319(1/2, објект-задружен дом со повр-
шина од 199 м2 и двор со површина од 86 м \ 
П.Л. 271 к.п. бр. 509/2, објект продавница со површина 
од 73 м2. 
К.О. Болно ' ' " 
- објект - задружен дом. 
И.Л. 18 к.п. бр. 2588, објект на МЗ. 
К.О. Грнчари 
П.Л. 748 к.п. бр. 482/1, објскт-мл ади неки дом, активен. 
К.О. Горна Бела Црква 
П.Л. 75 к.п. бр. 275, 276 и 277, објскт-задружен дом. 
нскативсн. 
К.О. Горно Дупени ^ . 
- објскт-задружси дом, неактивен. 
К.О. Долна Бела Црква 
П.Л. 47 к.п. бр. 864, објскт-задружсн дом, неактивен. 
К .О. Долно Дупени , 
П.Л. 79 к.п. бр. 803, објскт-задружен дом, 
- објскт-прод.звннца. 
К.О. Дрмени 
П.Л. 703 к.п. бр. 1174/2 и 1175, објект^задружен дом, 
неактивен. 
П.Л. 184 к.п. бр. 1036, објскт-младински дом. , 
К.О. Евла 
П.Л. 285 и 240 к.п. бр. 832/2, 835/3 и 836 , 837, објект^ 
задружен дом. 
К.О. Езерски 
П.Ј1. 101 к.п. бр. 1639/2, објскт-продавница со повр-
шина од 123 м2 . 
П.Л. 739 к.п. бр. 243, објект-фудбалско игралиште. 
- објскт-кол е кго р. 
К.О. Златари 
П.Л. 86 к.п. бр. 429, објект-учнлинша зграда со Повр-
шина од 282 м и двор со површина од 712 м \ училиш-
тето е неактивно. 
К.О. Избишта 
П. Л. 65 К.П. бр. 452, објект-и рода ви и ца со површина од 
187 м2 и двор со површина од 102 м2 . 
К.О. Јанковец 
П.Л. 960 к.и. бр. 1055, објект-продавница со површина' 
од 84 м \ 
И.Л. 13 К.П. бр. 1305/2, објскт-нггала со површина од 
336 м2 , неактивна. 
И ,Л. 13 к.п. бр. 1379, објскт-соблскувалнн со површина 
од 80 м' и двор со површина од 2315 м2 . 
И.Л. 817 к.п. бр. 1378/1, објскт-фудбалско игралиште 
К.О. Крани ' . 
П.Л. 457 - објект-задружен дом. неактивен. 
П.Л. 457 к.п. бр. 324/1, објект-стара килнмара, неак-
тивна. 
П.Л. 457 к.п. бр. 322/1, објект на месната канцеларија, 
без просториите на месната канцеларија. 
К.О. Кривени 
И.Л. 53 К.П. бр. 752, објскт-злдружен дом со површина 
од 160 м2 и двор со површина од 188 м'. 
К.О. Крушје 
И.Л. 64 к.п. бр. 772, објект на МЗ со површина од 102 
м" и двор со површина од 331 м2 . 
К.О. Курбиново 
П.Л. 31 к.и. бр. 518, објект-задружен дом со површина 
од 37 м2. 
К .О. Лавци 
П.Л 375 к.п. бр. 1359, објект-училишна зграда, учи 
л и штето е, неактивно. 
И.Л. 88 к.п. бр. 1269/1, објект^ задружен дом, неакти-
вен. 
П.Л. 88 и 528 к.п. бр. 666,671,668, објект фудбалско 
игралиште/ 
К.О. ЈБубојно 
П.Л. 55 к.п. бр. 2524, објект-стара училишна зграда со 
површина од 238 м2 и двор со површина од 500 м \ 
училиштето е неактивно. 
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П.Л. 456 к.м. бр. 2389/4, 2390 и 2391/1, објект- здружен 
дом, без 2-те п р о с т е н и па месната канцеларија. 
П.Л. 456 к.п. бр. 2390. објект-п рода ни и ца. 
- објект поранешна фарма за зајаци, неактивна. 
К.О. Наколец 
П . Л . 355 к.п. бр . 971/1 и 972, о б ј е к т з а д р у ж е н д о м , 
неактивен . 
П.Л. 355 К.П. бр. 971/1 и 972, објекг-фудбалсќо игра-
лиштс. 
К . П П е р о т о 
П.Л. 336 к.н. би. 1397, објект'-училишна зграда, учп-
лиипето е неактивно. 
П.Л. 142 К.П. бр. 1397, објект-задружен дом, неактивен. 
К.О. Подмочани 
П.Л. 211 к.п. бр. 1ѕ1Ѕ, објект-етара училишна зграда со 
површина од 255 м" и двор со површина од 657 м'\ 
училиштето е неактивно, без просторијата на месната 
канцеларија. 
П.Л. 14 к.п. бр. 20!'). објект-задружен дом со површина 
од 176 м' и ,иг.ор со површина од 153 м , неактивен. 
К .О. Претор 
И.Л. 106 К.П. бр. 496, објект кампови на Сојузот на 
трудови инвалиди - Битола, се запишува на Општина 
Битола. 
К .О. Рајца 
И.Л. 47 К.П. бр. 365, објскт-иродавнпца. 
К.О. Сливница 
- објект-задружен дом, неактивен. 
К.О. Сопотско 
И ,Л. 13 к.п. бр. 2531, објект-задружен дом со површина 
од 578 м и ,двор со површина од 1493 м2, без 2-те про-
сторни на училиштето. 
К.О. Степ.е 
- об јект здружен дом, неактивен . 
П.Л. 95 к.п. бр. 12Ј1, објект.па М.М. 
К.О. Царев Лвор 
П.Л. 3 к.п. бр. 1050, објект стара училишна зграда со 
површина од 16,Ч м ; и двор со површина од 1610 м2, 
училиштето е неактивно. 
П.Л. 339. објект-задружен дом, без просторијата на 
месната канцеларија. 
ИЛЕ 340, 344 и 724 к.м. бр. 1052. 1053 и 1054, објскт-
фудбалско игралиште со соблекувални. 
К.О. Штрбово . 
П.Л. 180 к.п. бр. 951, објект-училишна зграда на ос-
новно.училиште, училиштето^ активно, без 2-тс П Ј Н ) - . 
стории на училиштето. 
П.Л, 180 к.п. бр. 95.1, објскт-амбулаита, активна, без 2-
те просторни на амбулантата. 
К " р . Ресен . 
П.Л. 4169 к.п. бр. 1604/1, објект-стара гимназија 'со 
површина од 200 м', неактивна. 
11.Л. 4573 к.п. бр. 3032/2. објект-спортека сала, ак-
тивна. 
П.Л. 4169 к.п. бр. 3032/1, објскт-фудбалско игралиште 
со соблекувални. 
И.Л. 16 П к.п. бр. 528, објект старо кино со површина 
од 244 ѕг , неактивно. 
П.Л. 4469 к.п. бр. 839/2, објект продавница на ул. 
„Г.Дслчев". 
П.Л. 3616 ктг. бр. 51Ј0/2. објект поранешна зграда на 
СЕМ со површина од 247 м ; и двор со површина од 469 
м2. само просториите на приземје. 

1 П.Л. 2987 к.п. бр. 1116, објсктчтара судска зграда со 
I површина од 157 м"' двор со површина од 115 м ' . 
\ П.Л. 310.Ѕ, објект" прати на општината, 
ј ^ приземје - 3 простории . 

ф ка'С 1.- 11 простории . 
I в кат 02 5 простории. 

-

111. Малиш;, вашето на правото на сопствешкт на 
недвижниот нмоз1 од точка П од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV: Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувана во „Службен весник на Република 
Македонија". ' 

Бр. 23-257/93 
08 февруари 2(Х)0 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Ѓеоргиевски, с.р. 

356. 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредуваше 

на односите меѓу немите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата Одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

Р Е 111 Е И П Е 
МА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО ПА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА ПОДАРЕВ! ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делб,ениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесуваше право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Подареш. 

II. Па општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост па: 
К . О . З л е о в о 
- подарснитс-отстапсни-куќи (8-осум) од поседовен 
лист број 182. 
Ќ.е). Јар1улица . 
II.Л. 125 к.п. бр. 1560, објект-куќа-отстапснл со повр-
шина од 51 м2 и двор со површина од 500 м2. 
- објскт-Селеки културен дом. 
Ќ . е ) . Подареш ' 1 . 
П.Л. 862 к.п. бр. 1718, објскт-задруЖсн дом со повр-
шина од 342 кг и двор со површина од 1342 м2, без 
просторијата на месната канцеларија. 
- подарепите-отстапени-куќи (4-чстнри) од поседовен 
лист број 862. 
Ќ.е). Смил,анци . -
П.Л. 99 к.п. бп.4/91, објект-училишна зграда со повр-
шина од 120 м и двор со површина од 130 м2, училиш-
тето с неактивно. 

III. Занишувањето на правото на соиствсчикт на 
недвижниот имот од точка П од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила Наредниот ден од 
денот на објавуваше во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-257/92 Претседател на Владата 
08 февруари 2000 година на Република Македонија 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

357, 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредуваше 

на односите меѓу новите, единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кон про-
излегуваат (,.Службен весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

Р Е Ш Е И П Е 
МА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
ПА НЕДВИЖЕН ИМОТ О Д РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА КОПЧЕ ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

Е Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесуван,с право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Конче. 
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И. На општината од точка I на она решение се нрс-. 
нссуВа право на сопственост на: 
К.О. Габревци 
И. Л 87 К,.П,'бр. 1791, објект стар магацин со површина 
од 65 м . 
Ќ.е). Дедино I 
П.Л. 171 К.П. бр: 4890/1, објект месна заедница со повр : 

шина од 147 м' и двор со површина од 405 м2. 
П Л. 171 К.П. бр. 49ш), објект-салц со попршнпа од 175 
м2. 
К.О.Д. Липовиќ 
И.Л. 131 К.П. бр. 29.41, објект-месна шеди и ца со повр-
шина од 17К м2 и двор со површина Од 500 кг. 
И.Л. 131 к.п. бр. 3(К)1, објект-училишна зграда со повр-
шина од 102 кг и двор со површина од 500 мл. училиш-
тето е неактивно. 
Ќ.е,). Копче 
И.Л. 287 К.П. бр. 4669, објскт-уч идниот зграда со повр-
шина од 521 м4^ и двор со површина од 500 м'\ училиш-
тето с неактивно. 
И.Л. 287 к.п. бр. 4669, објект-1ВЈТСрнат со површина од 
335 м2 и двор со површина од 51X1 м',.неактивен. 
И.Л. 290 К.П. бр. -1920. објскт-куќа-отстанена со повр-
шина од 238 м" и двор со понршнна од 4-10 м2. 
И.Л. 290 К.П. бр. 4996, објект-куќа-отстапсна со повр-
шина од 141 м2. ' , , 
И.Л. 291 к.и. бр. 4775, објект-задруЖен дом со повр-
шини од 570 м2 и двор со површина од 500 м2. 
К.О. Лубница )-
И.Л. 101 К.П. бр. 2440, објект-училншна Зфада со повр-
шина од 85 м2 и двор со површини од 500 м2, училиш-
тето е неактивно. 
И.Л. 101 к.п. бр". 2447, објекг-еала со површина од 150 
м2 и двор со површина од 500 м2. 
И!Л. 105 К.П. бр. 2441, објект месна заедница со повр-
шина од 89 м2 и двор со површина од 500 м2. 
К.О. Ракитец 
И.Л. 87 К.П. бр. 2572, објскт-задружен дом со површина 
од 247 м2 и двор со површина од 117 м2. 
Ќ.е). Скоруша 
И.Л. П к.п. бр. 1844, објект училишна зграда со повр-
шина од 160 м2 и двор со површина од 5еХ) м , училиш' 
тето е неактивно. 

I ' \ -
НЕ Запишуваното на правото на сопственост на 

нсдпнжниот имот (ОД точка П од ова решение ќе го 
спроведе Републнчмјгатеодетска управа. 

и.(рI - ' ; ' ' - ' 
IV. Ова решение,.влегува во сила наредниот де И од 

денот на (/(Јавувано во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-257/91 
08 февруари 2000 година 

С копје 
358. , 

Претседател па Владата 
на Република М,акедонија, 
ЈБубчи Георгиевски, с.р. 

Врз ((снопа на член 3 став I од Законот \\\ уредуваше 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кон про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/%), Вла-
гата на Република Македонија, на седницата одржала 
па 0К.02.20"0 1однна донесе 

Р Е Ш Е И И Е 
ЗА П Р Е П Е( У В АIБ Е ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
ПА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД 14 ПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА РАДОВИШ ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесуваше право на сопственост на 
нсдер^ц,имО.ЋМ Републиката на Општина Радовиш. 

П. На општината од точка I на ова решение се ирс 
несува право на сопственост на: 
К.О. Радовиш 
И.Л. -3667 к.п. бр. 1538/1, објскт-умстничка галерија 
„Тулбе", со површина од 110 м2 и двор а) површина од 
500 м2. 
П.Л. 3667 к.п. бр. 2568, објскт-старо собрание со повр-
шина од 700 м2, без трите просторни на библиотеката. 
И.Л. 3667 к.п. бр. 2679/1,објект-стара радиостаница со 
површина од 80 м2 и двор со површина од 361 м2. 
П.Ј1. 36/17 К.П. 2763, објскт-стар магацин со површина 
од 372 м2, неактивен. 
Г1.Л. 3667 к.п. бр. 2767, објект-етар магацин комунално 
претпријатие „Прогрес" и печатница со^овршина од 
986 м и двор со површина од 210 м2. ^ 
П.Л. 7 К.П. бр. 2769, објсќт-магацин „Прогрес".со пгар-
шппа од 230 м2. ( 
И.Л. 7 ќ.п. бр. 2771, објект-млнн „Прогрес" со повр-
шина од 248 м2-
П.Л. Зе^7 к.п. бр. 1873, објект-фудбалско игралиште, 
со два објекта и двор со површина од 14.857 м2. 
П.Л. 1163 К.П. бр. 754/1 и 754/2, објскт-стар градски 
базен со површина од 630 и 711 м . 
П.Л. 1167 к.л. бр. 2474/4,' објект-зграда на.фондот за 
комунално уредуваше и на центарот за социјални грижи 

. со површина од 437 м2, и тоа само втори кат на фондот 
за комунално уредувано без просторија на ЈП за стопа-
нисуван,с со. станбен и,деловен п росто р-објекти изгра-
дени за бегалците од Посна. ' I 
П.Л. 3667 к.п. бр. 1789/3, објскт-куќа отстапена со 
површина од 38 м . 
П.Ј1. .3667 К.П. бр. 1789/2; објект-куќа-отетаисна со 
површина од 30 м ,. 
П.Л. 3667 К.П. бр. 1814, објект-куќд- отстапена со повр-

шина од 52 м2 и двор со површина од 44 м2. 
П.Л. 291 К.П. бр. 844/2, 1/4 идеален дел од објскт- куќа-
отстапена со површина од 8 м2^ 
П.Л. 291 к.п. бр. 844/3, 1/4 идеален дел од објект куќа-
отстапсна со. површина од 36 м2. 
Г1.Ј1. 291 К,П. бр. 844/4, 1/4 идеален дбл од објскт-куќа-
отстлпена со површина од 52 м2. 
П.Л. 291 К.П. бр. 844/5, 1/4 идеален дел од објскт-куќа-
отстапена со површина од 106 м2 и двор со површина од 
500 м2. - 1 ^ ; 

' I ' "л 
П.Л. 3667 к.п. бр. 2129, објект - Собраниска Зфада, 
дворна површина од 3168 м , земјиште со право на ко-
ристено, и тоа само подрумскитс простории од јужното 
крило, просториите на првиот кат, три простории од 
приземјето (младинци и борци и пријавине), една сала 
и просториите на синдикатот(4-'четири) на втори кат. 
П.Л. 103 К.П, бр. 1586, 1/2 ОД објект-куќа-отетапсна со 
површина од 34 м1 и двор со Површина од 193 м2. 
К.О. Аликоч . ; 
-подареиптс-отстапсни-куЛи '(4-четирн) од поседовен 
лист бјК)ј 28. , . ,' л , ' 
К.О, Бучим ; ; ' 
II.Л. 21 К.П. бр. 433, објскт-(јтара училишна зграда со 
површина од 61 м2 и двор со површина од 184 м2, учн-
лнштето е неактивно. 
П.Л. 20 к.п. бр. 386/2, објскт-куќа месна заедница со 
површина од 59 м2. 
К.О. Воиславци . 
П.Л. 109 К.П. бр. 1267. објскт-мсспи заеднина со повр-
шина од 144 м2 и двор со површин.а од 500 м \ 
К.Ч). Дамјан . -
П.Л. 9(1 к.и. бр. 3299, објект-задружсн дом со површина 
од 710 м7 и двор со површина од 2539 м2. 
Ќ.е). Ин.ево ( , 
Г1.Л. 825 к.п. бр, 3704, објскт-задружен Лом со повр-
шина од 600 м . ( 
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К . О . Калаузли ја 
П.Л. 70 к л:. С.р. 2/53, ибјект-училишна зграда со повр-
шина од 100 м,: и дпор со површина од 500 м"'. училиш-
те , о е и с а к п п но. 
- подарснитс-отстанснн-куќн (3-три) од поседовен лист 
број 73. 
К.О. Калуѓерица 
П.Л. - к.н. бр'. 1717, о б ј е к т - С е л с к и к у л т у р и дом. 
- гкздарсните-отстапени куќи (2-две) од поседовен лист 
број 14. ' . 
К.О. Козбунар 
- под аре м гте -отста не ни - к у ќи (7 седум) од поседовен 
ЛИСТ бјХЈЈ Ѕ9. 
К.О. Коџалија 
П.Л. 69 К.П, бр. 12/12, оОјскт-куќа-отетапсна со ноир-
инша од 30 м ј и двор со површина од 200 м2. 
К.О: Ораовица 
П.Л . 717 к.п. бр. 627, објект-задружси дом со површина 
од 31К м' и диор со површина од 455 м2. . 
П.Л. 1273 к.п. бр, .500/1, објект-штали со површина од 
308 м2 и двор со површина од 500 м2. 
К.О. Супурге 
- подарените-отстапсни-куќи (2 две) од поседовен лист 
број 22. 
К . О . Сулдурци 
- подарсннте-отстапенн-куќи (2-две) од поседовен лист 
број 48. 
К.О. Шипковица 
И.Л. 47 К.П. бр. 7/90, објект-училннша зграда со повр-
шина од 1/4) м и двор со површина од 1000 м , училиш-
тето е неактивно. 
К.О. Штурово 
И.Л. 32 к.п. бр. 6/14, објект училишна зграда со повр-
шина од 120 м' и двор со површина од 500 м , училиш-
тето с неактивно. 

Ш. Запишуваното на правото ма сопственост на 
недвижниот имот од Точка П од ова решение, ќе П) 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова реше.ние влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија"., 

Бр. 23-257,90 
08 февруари 2000 година 

Скопје 
359.: 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Лгубчо Георгиевски, С.р. 

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредува' 
,но на Односите меѓу новите единици на локалната са-
моуправа и единиците ̂ а локалната самоуправа од кои 
произлегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 8.02.2000 година донесе 

Р Е Ш Е И И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЛА: ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ. 
ДОПИЈА НА ОПШТИНА ЗЛЕТОВО ВРЗ ОСНОВА 

ПА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС I 
Е Делбениот биланс меѓу Републиката и општини-

те со извршува со пренесувано право на сопственост 
на недвижен имот од Републиката на Општина Злсто-
во. 

П. Па општината од точка 1 на она решение се пре-
несува право на сопственост на: „ 
К.О. Бунеш , 
И.Л. 71 К.П. 1150. објект - куќа со површина од 70 м2. 
П.Л. 71 К.П. Ичо, објект - училиште, неактивно со 
површина од 28 м2. / 
П.Л. 28 К.П. 1759. објект - куќа со површина од 70 м 2 

и двор со површина од 500 м'. ' ' 
П Л. 20 К.П. 1703. објект - училиште; неактивно со 
површина, од 652 м2 и двор со површина.од 4434 м2. 

К.О. Древено 
П.Л. 70, објект ^задружен дом со површина од 530 м2 

и двор со површина од ИЗО м2, без просторијата за 
училиште. 
К.О. Зелени Град 
П.Л. 55, К.П. 83, објект - куќа со површина од 84 м2, 

овчарски колиби, 
К.П. 219 објект со површина од 150 м1 и двор 
со површина од 500 м , . 
К.П. 269/2, објект со површина од 15 мЈ, 
К.П. 587, објект со површина од 30 м2, 
К.П. 756, објект со површина од 36 м2 и двор 
со површина 'од 500 м2, 
К.П. 641, објект со површина од 80 м2. 

П.Л. 18, К.П.622, 3/4 од објект со површина од 45 чѓ 
и двор со површина од 385 м2. 
К.П. 638, објект со површина од 42 м1. 

П.Л.21 К.П. 479, објект - училиште со површина од 
120 м2 и двор со површина од 500 м.2. 
К. О. Злетово 
И.Л. 22 К.П. 472/1, објект - зграда 1, старо училиште, 

руинирано, со површина од 424 м2 и двор со 
површина од 4007 м2. 1 

К.П. 472/1, објект - зграда 3, дом на култура-
та - кино сала со површина од 518 м2, без 
кујната и трпезаријата на училиштето. 

И.Л, 1073 К.П. 1409, објект - зграда 1, со површина 
од 172 ма и двор со површина од 500 м \ 
поранешен здравствен дом, неактивен. 
К.П. 420, објект со површина од 26 м \ (са-
марџилница). 

И.Л, 250 К.П. 2781, објект (воденица) со површина од 
94 м . 
К.О. Јамиште 
П.Л. 2 К,П. бр. 951, објект - основно училиште, неак-
тивно со површина од 45 м2 и двор со површина од 
914 м2. 
П.Л. 70 К.П. 87, објект - куќа со површина од 102 м2, 

неактивна, (коњушница). 
К.П. 1206, објект - воденица со површина под 
објект од 40 кг, ; 

К.О. Лесново 
П.Л. 57 К.П. 1301, објект^ училиште со повришна од 
176 м2 и двор со површина од 2022 м2, неактивно. 
П.Л. 126 К.П. 1277, објект - куќа со површина од 104 
м \ 

К.О. Шталковица . 
И.Л. 15 К.П. 670, објект - зграда, руинирана со по-
вршина од 90 м2. 
И.Л. 14 К.П. 614, објект" зграда 1, училиште со по-
вршина од 290 м2 и двор со површина од 500 м2, исак' 
тивно. 

К.О. Трипатанци 
П.Л. 2 К.П. 897, објект - училиште, неактивно со по-
вршина од 220 м2 и двор со површина од 786 м2. 
К.О. Турско Рудари 
И.Л. 9 К.П. 215, објект " зграда со површина од 210 

м2 и двор со површина од 1054 м2, неактивно 
училиште. 
К.П. 218, објект - зграда со површина од 67 м2 

и двор со површина од 159 м2. 
К.П. 308, објект - зграда со површина од 105 
м2 и двор со површина од 224 м2. 
К.П. 2077, објект - зграда со површина од 52 

, м2 и двор со површина од 414 м2. 
П.Л. 69 К.П. 220/1, објект - зграда 24 м2, помошен 

објект. 
К.П. 2152/3, помошен објект со површина од 
16 м2. . / 

III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе' Републичката геодетска управа. 
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IV. Она решение аде гуна носила наредниот ден од 
денот на објавуваното но ,.-Службен пссник и.ч Репу-
блика Македонија". 

Вр. 23 - 257/89 11петседател на Владата 
8 февруари 201 К) година на Ре^ублИка.Македонија, 

Скопје , Л.убпо Георгиевски, с.р. 

360. 
Врз основа на член 3 став I од Законот па уредува-

но на односите меѓу' новите единици на локалната са-
моуправа и единиците на локалната самоуправа од кои 
произлегуваат (,.Службен весник на РМ" бр. 59/96), 
Владата на Република Македонија, па седницата од-
ржана на 8.02.2О00 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА П Р Е Н Е С У В А Њ Е ПРАВИ НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП ВРЗ 

ОСНОВА ПА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 
Е Делбениот биланс меѓу Републиката и општини-

те се извршува со пренесуваше право на сопственост 
на недвижен имот од Републиката на Општина Проби-
штип. , 

П. Па општината од точка I на ова решение се ти?' 
нссуна право на сопствениот па: 
К.О. Гајранци 
П.Л.П К.П. 299, објекп - училиште со површина од 
184 м1 и двор со површина од 3392 м \ неактивно. 
К.О. Горни Стубол 
П.Л.77 К.П. 1222, објект - училиште со површина од 
180 м2 и двор со површина од 1498 м2, неактивно. 1 

К.П, Горно Барбарево 
И.Л.1Ѕ К.П. 1699, објект - училиште со површина од 
193 м и двор со површина од 2173 м2, неактивно. 
К.О. Гризилевци 
IЕЛ. 17 К.П. 99'Ј. објект - куќа со површина од 28 м \ 

К.П. 11 'б , о б ј е к т к у ќ а со новршипа од 96 м2. 
К.П 11.ЅЅ. објект кука со површина од 30 м 
и 
К.П. 1225, објкет - куќа со површина од 45 м7. 

К.С). Гујновци I ' . ' 11 
П.Л. 30 К.П. 406/2, објект - воденица со површина од 
40 м . 
К.О. Добрево 
И.Л. 114 К.П. 1773, објект - куќа со површина од 45 

.\Г, р 
К.П. 1918, објек,т - училиште со површина 
од 180 м ' и двор со површина од 500 м2, иеак-
НИШО. 
К.П. 197Ѕ, објект - кука од 63 м ' и двор со 
површина о Л 447 М". ) I 

К.(). Дочно Ба: -'Ларг ;;о 
И.Л. 3 К.П. !'150. ,,л екг - училиште со површина од 
200 м" и двор со површина од 1641 м". 
К.О. Дрен.о; 
П.Л. 19 К.П. 631 објект со површина од 64 м2, руини-
ран. 
К.О. Кук.ово 
П.Л. 32 К.П. 733, објект основно училиште со по-
вршина од 146 м' и двор со поцрнине од 2545 м2, неак-
тивно. 
П.Л, 73 К.П. 551 објект - куќа со површина од 120 м2 

и двор со поцрниот оц 500 м \ 
К.Г). Кундино 
И.Л. 112 К.П. 4, објект - куќа со површина од 135 м2 

и двор со површина од 534 м \ 
А; 125.VI г објиктг р, училишн. ,а)довршила, 

К. О. Лезово 
И. Л. 28 К.П. 612. објект - основно училиште со по-
вршина од 309 м2 и двор со површина од 1412м , нсак-
зивно. 
К.О. Маричино 
И Л. 30 К.П. 1056, објект - зграда со површина од 51 
м2. 
П.Л. бб К.П. 1442, објект'" училишна'зграда со по-
вршина од 203 м2 и двор со површина од 5106 м2, неак-
тивна. 
К.О. Неокази 
П.Л. 2 К.П. 457, објсЈГТ - основно училиште со по-
вршина од 102 мЈ и двор со површина од 3555 м \ неак-
тивно. 
П. Л. 115 1/2 од К.П. 276, објект - куќа урната со 
површина од 99 м2 и двор со површина од 5011 м2. 
К. О. Псстришино ' 
И.Л. 1 К.П. 519, објект - куќа со површина од 120 м1 

и двор со површина од 400 м2. 
К.Г1. 694, објект - училиште со површина од 170 
м2 и двор со поврвнина од 960 м1, неактивно. 

К.О. Петришно 
П.Л. 39 К.П. 496, објект - основно училиште со но. 
вршина од 308 м5 и двор со површина од 5036 м2, невк-
тивко. 
К О. Пишица 
П.Л. 37 К.П. 25, објект - воденица со површина од 34 
м7, руинирана; 1 

К.П. 26, објект - воденица со површина од 120 м2, 
двор со површина од 483 м \ руинирана. 
К.О. Плсшснци 
П. Л. 94 К.П. 2416, објект - куќа со површина од 72 
м2. 
К.О. Пуздерци 
П.Л. 37 К.П. 427, објект - училишна зграда со по-
вршина од 310 м2 и двор со површина од 3055 мЈ. неак-
тивна. 
ТЕЛ. 67 К.П. 686, објект - куќа со површина од 55 м1 

и двор со површина од 372 м . 
К.О. Стрмош 
П.Л. 85 К.П. 385, објект куќа со површина од 90 м' 
и двор со поиршина од 229 м \ деловен п а с т о р . 
К.О; Стрисовци 
И.Л. 1 К.П. 1115, објект - училиште неактивно во по-
вршина од 305 ѕг и двор со површина од 5501 м2. 
И.Л. 53 К.П. 677, објект со површина од 30 м2 и двор 

со површина од 500 м2. 
К.П. 707, објект - куќа со површина од 60 м: 

и двор со површина од 500 м2. 
И.Л. 69, 1/2 идеален дел од К.П. 946, објект - куќа со 
површина од 98 м2 и двор со површина од 500 м3. 
И.Л. 38 К.П. 688, 1/3 идеален ; л, од објект - куќа со 
површина од 127 м2 и двор со површина од 500 м2. 
К.О. Трооло 
И.Л. 20 К.П. 578, објект - куќа со површина од 230 

м2 и двор со површина од 500 мЈ; 
К.П. 589, објект - куќа со површина од 80 м2 

и двор со површина од 500 м1, руинирана. 
К.П. 590. објект со површина од 86 м2 и двор 
со површина од 500 м \ амбуланта, неактивна. 
К.П. 592, објект - куќа со површина од 100 
м и двор со површина од 500 м2, продавница. 

11.Л. 32, 1/4 идеален дел од К.П. 554, објект - куќа со 
површина од 121 м2 и двор со површина од 500 м2; 
П.Л. 37 К.П. 547, објект - училиште неактивно со по-
вршина од 520 м и двор со површина од 7255 м2. 
К.О. Пробиштип 
Имотен лист бр. 20 ' ' , 
. . . . . ши г К,П. .47, објект - зграда со површина од 105 

Ѕ. (;М и гробишта со.површина од ЗЗД1 м2; г 
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- К.ТЕ 221, само зграда 1 со површина од 347 
м2. старо училиште , неактивно; : 
- К .П. 401/27, об јект - зграда со површина 
од 20 м3 и двор со површина од 500 м Ј ; 
- К .П , 717/2, об јект - и рада со површина од 
337 м Ј , стара зграда на СО; 
- К.П. 717/2, об јект - гаража со површина од 
49 ма, 
- К ,П. 717/2, об ј ект - и рада (нова) на собра-
нието со корисна површина од вкупно 894 м , 
- 7 простории заедно со сала и котларници. 
- К .П. 717/12-, об јект - , д е л о в е н простор со 
површина од 22 м ; 
- К .П. 1340, об јект - зграда со површина од 
56 ч \ . 
- К .П . 1389/1, об ј ект - зграда со површина 
од 350 м" и двор со површина од 500 ,\с, старо 
О У , неактивно. 

III. Запишуваното на правон) па сопственост на 
недвижниот имот од точка П од она решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден чад 
.денот на об јавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" . 

Бр. 23-257/Ѕ8 
8 сјовруари 20(Х) година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
ЈБубчо Георгиевски, с.р. 

361 . 
Врз основа на член 3 стив 1 од З а к о н о т за уредува" ' 

н.е па односите меѓу новите е, ашици на локалната са-
моуправа и единиците на локалната самоуправа од кои 
произлегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), 
Владата на Република Маке.донија, на седницата од-
ржана на 8.02.20оо година донесе 

' Р Е Ш Е Н И Е 
З А П Р Е Н Е С У В А Н.Е П Р А В О П А С О П С Т В Е Н О С Т 
НА Н Е Д В И Ж Е Н И М О Т ОД Р Е П У Б Л И К А М А К Е -

Д О Н И Ј А Н А О П Ш Т И Н А В И Т О Л И Ш Т Е В Р З 
О С Н О В А Н А С П Р О В Е Д Е Н Д Е Л Б Е Н Б И Л А Н С 

Е Делбениот биланс меѓу Републиката и општини-
те се извршува со пренесувано право на сопственост 
на недвижен и.мот од Републиката на Општина Вито-
лиште. 

П. На општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на; 
К .О. Бешиште . 
П.Л. 231 к и, 1М14, објект - училишна и рада со по-
вршина од 306 м и двор со,површина од 206.Ѕ м7 , учи-
лиштето е нсакзнино. 
(ЕЛ. 23-1 к.н. 1756/1, објект - з д р у ж е н дом со површи-
на од 61 м , неактивен; 
П.Л. 12 К.П. 1201, објект - куќа - отстапена со по-
вршина од 84 ѕг И двор со површина од 165 м2, 1/3 
идеален дел; 
( Е Л . 229 к.п. 1691, објект - куќа - отстапена со по-
вршина од 30 м ' и двор со површина од 188 м2, 1/2 
идеален дел-
и , Л . 390, 31 об јекти - куќи - отстапени. 
К .О. Вепрчани 
(ЕЛ. 95 К.П. 1170. објект - училишна зграда со но-
нршина од 4-1 м? и двор со површина од 51 м2 , учили-
ш Iс Iо е и с а м шуки 
П.Л. 169, 73 об јекти - куќи - отстапени. 
К Г) Витолиште 
П.Л 7 9 к п. 2626, објек I - задружен дом со површина 
од 210 м' и двор со површина од 29 м , неактивен; 

П.Л. 578 к.п. 3670, об јект - стара општинска зграда 
со површина од 213 м2 и двор с о површина од 620 м , 
активна, без просториите на месната канцеларија ; 
П .Л. 387, 25 об јекти - куќи - отстапени. 
К. О . Врпско 
П.Л. 53, 25 об јекти - куќи - о т с т а п е н и ; " 
К. О . Гуѓаково 1 . ) 
П.П. 53, 30 објекти - куќи - отстапени. 
К.О. Дун.с 
П.Л. 64 К.П. 1811/1, об ј ект - задружен дом со површи-
на од 103 м2 и двор со површина од 404 м \ неактивен, 
без 2-тс простории па месната канцеларија ; 
(ЕЛ. 263, 17 об јекти - куќи 4 отстапени; 
П.Л. 137 к.и. 1823, о б ј е к т - Стара училишна зграда со 
површина од 132 м2 и двор со површина од 1453 м-2, 
училиштето с неактивно . 
К .О. Живоно 
II .Л. 99, 30 об јекти - куќи - отстапени. 
К .О. Кален 
ГЕЛ. 161, 6 об јекти - куќи - отстапени. 
К. О. Кокре 
П Л. 30 к.п. 1021, об ј ект - училишна зграда со по-
вршина од 120 м2 и двор со површина од 500 м \ учили-
штето с неактивно; ' 
П.Л. 99, 16 об јекти - куќи - отст-апени. 
К .О. Крушевица . 
- об јект - училишна зграда, училиштето с неактивно; 
П.Л. 211 к.и. 1026/2, об ј ект - задружен дом со површи-
на од 190 м2 и двор со површина од 500 м2 , неактивен; 
П.Л. 211, 6 об јекти - куќи - отстапени. 
К .О. Манастир 
П.Л. 87 к.и. 595, о б ј е к т - училишна зграда со површи-
на од 80 м2 и двор со .површина од 64 м \ училиштето 
с н е а к т и в н о ; ' 
П.Л. 87, 2 објекти - куќи - отстапени; 
- 2 (две) стари општински згради. 
К .П. Мелница 
П.Л. 901 5 објекти - куќи - отстапени 
К .О . Пештани 
И.Л. 86 к.п. 496, об јект - стара училишна Зграда со 
површина од 161 м2 и двор со површина од 240 м2, 
училиштето с не акти В! (о; 
(ЕЛ. 96 к.п. 508, об ј ект - нова училишна зграда со 
површина од ПО м,? и двор с о површина од 340 м2, 
училиштето с неактивно; 
(ЕЛ. 96, 16 об јекти - куќи - отстапени. 
К .О. Полчиште 1 I 
- објект - училишна зграда, училиштето с неактивно; 
П.Л. 156 к.и. 1019, о б ј е к т - задружен Дом со површина 
од 60 м3 , неактивен; 
(ЕЛ. Ј 5 6 , 42 об јекти - куќи - отстапени. 
К.Г). Полчиште 2 
(ЕЛ. 179, 7 објекти - куќи - отстапени . 
К .О. Чаниште - , 
П.Л. 95 к.п. 2712, об ј ект - училишна зграда со по-
вршина од 79 м2 и двор со површина од 2585 м2 , учили-
штето с неактивно; 
- об јект - задружен дом, неактивен; 
П.Л. 205, 9 објекти - куќи - отстапени. 

I I I . ' З а н и ш у в а н о т о на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка П од она решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова р е ш е н и е влегува во сила наредниот ден од 
денот на об јавуваното во , ,Службен весник на Репу-
блика Македонија" . 

Бр. 23-257/87 
Н февруари 2000 година 

Скопје' 

' Претседател ма Владата 
на Република Македонија, 
Лгубчо Георгиевски, с. (.. - \ 



м-кр-.ари 2(Хи СЛУЖБЕН ВЕСНИК ПА И : ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 1 5 - С т р . ('53 

362: 
Бр I основа на член 3 стап 1 од Законот за уредувано 

па односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците сл локалната самоуправа од кон нро-
п (летуваат (,.С лужбе н весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, па седницата одржана 
на 8.02.200(1 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАН Е ПРАВО ПА С О П С Т В Е Н О С Т 
ПА НЕДВИЖЕН И М О Т О Д Р Е П У Б Л И К А МАКЕ-
ДОНИЈА НА О П Ш Т И Н А Т О П О Л Ч А Н И ВРЗ ОС-

НОВА НА С П Р О В Е Д Е Н Д Е Л Б Е Н Б И Л А Н С 

Е Делбениот биланс меѓу Републиката и општините -
се извртува со пренесуваше право на со петве! в к г на 
недвижен имот од Републиката на Општина Топол-
чани. 

П. Па опити;;.':": од точка I на ова решение се про-
несува право и I сопственост па: 

К.О. Г.онче 
П.Л. 5-1:К.П. бр. ,309. објект - куќа - отстапена со 
површина од 75 м и двор со површина од 500 м2, 1/2 
идеален дел. 
- објект - стара училишна прада, училиштето е неак-
тивно. 

К.О. Ерековци 
И.Л. -13 К.П. бр. 1665, објект - задружен дом со повр-
шина од 45 м' . , ' 

К.О. Канатларци 
П.Л. Ѕ7 К.П. бр. 793, објект - селски дом со површина од 
24!) м'- и двор со површина од 5'Х) без 2-те просторни 
на месната Ј аг.целарнја. 
П.Л, 87, 3 објекти - куќи - отстапенн. 
П.Л. 9ч к.п. 839/1, . . ' - -.кт - задружен дом со површина 

1311 м' и двор си површина од 4376 м . 
К.П. Клепач 
П.Л. 114 К.П. бр. 561, објект - задружен дом со повр-
шина од 187.м-'. 

К .О. Лопатица 
II.Л. 182, 3 објекти - куќи - 'отстапени. 
- објект - стара училишна н-рада, училиштето е неак-
тивно. 

К.О. Марул 
П.ЈЕ 133, 4 објекти куќи -отстапени . 
- К.П. бр. 1311, објект - учплнштс, неактивно. 

' - к.п. бр. 1311, објект - културен дом, неактивен. 

К.О. Подмол 
И.Л. 36 к.п, бр. 379, објект - куќа - отстапена со'повр-
шнна од 88 м н двор со површина од 500 м ' , 2/5 идеален 
дел. 
П.Л. 288 к п. бр. 275, објект - куќа - Отстапена со 
површина од 75 мЈ и двор со површина од 500 м'\ 1/4 
идеален дел. 

П.Л. 255, 3 објекти - куќи - отстапени. 

К.П. Тополчани 
П.Л. 44 к.п. бр. 1,!1Н, о б ј е к т на селски културен дом со 
површина од 640 м' и двор со површина од 1420 м2, без 
просториите на библиотеката. 
П.Л. 41, 3 објекти куќи - отегауснп: 
П.Л. Број 131 к.п. бр. 1076, објект - продавница, 
П.Л. Број 131 к.п. бр. 1973. објекти на стара општинска 
зграда со вкупна површина од ^10 м2 и двор со повр-
шина од ККК1 м'\ бе-з просторијата па месната канцела-
рија.., I М1Г1т(Ј01 I 

К.О. Тројкрсти 
П ,Л. 9 к.п. 282П'бјект - задружен дом со површина од 
100 м 2 . 
II .Л. 10 К.П. бр. 454, објект - стара училишна зграда со 
површина од 144 м2 и двор со површина од 801 кг', 
училиштето е неактивно. 

К.О. Чепигово 
- кп. бр. 697, о б ј е к т - с т а р а училишна зграда, училиш 
того с неактивно. 

К .О . Веселчани 
II ,Л, 45 К.П. бр. 748, објект - стара училишна зграда со 
површина од 90 м2 и двор со површина од 34.4 м7, учи-
лиштето с неактивно. 
К.О. Загорани 
- Објект - п а р а училишна зграда, училиштето е исак 
тиипо. 

III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижен имот од точка П од ова решение ќе го спро-
веде Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувано во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-257/86 Претседател на Владата 
8 февруари 2000 година , , а Република Македонија, 

Скопје Л^убчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредувана-
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права н единиците на локалната самоуправа од кои иро-
излсГуваат (,.Службен весник На РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2000 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО ПА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ВРЗ 

ОСНОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

Е Делбениот биланс меѓу Републиката н општините 
се извршува со пренесувано 1граво на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Кривогаш-
тани. 

И. Па општината од точка 1 натова решение се пре-
несува право на сопственост" на: 

К .О. Бела Црква 
I ЕЛ. 20 к.п. бр. 705, објект - задружен дом со површина 
од 107 м ? и двор со површина од 32 м2, неактивен. 
К.Ч). Воѓани 
П.Л. 18 к.п. би. 1282, објект - задружен дом со новр 
т и п а од 208 м и двор со површина од 500 кг, акт ивец, 
без просторијата на месната канцеларија и просториите 
на амбулантата. 

К.О. Врбјани 
П.Л. 386 К.П. бр. 913, објект - фудбалско игралиште со 
соблекувални, зграда со површина од 76 м2 и игралиште 
со површина од 21366 м2, 
ИЛЕ 140 к.п. бр. 373, објект - училишна зграда за 
средно образование, 6 објекти со површина од 1352 м ' и 
двор со површина од 18654 м2, училиштето с неактивно. 
- објект - фудбалско ифалиште во с. Славеј. 

К.О. Годивје 
П.Л. 33 к.гТ. бр. 1307, о б ј е к т - с т а р а училишна зграда со 
површина од 162 м2 и двор со површина од 1228 м' \ 
училиштето с неактивно. 
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К.С). 11аппшо Р У В Ц И 

П.П, 114 К.П. бр! 1 '..-ГЛ 
со ,површина од Ѕ ! ;ч 
неактивен. 

'Ој.ч.т - м л а д и н с к и културен дом 
н ,МОЈ) со површнна од 307 м ' , 

, 111. З а п и ш у в а н о т о на правото на сопственост на 
недвижен и.мот од Точка П од оѓ.а решение ќе го спро-
веде Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение лдегуа.з г.о сила наредниот ден од 
де.нот па об јавувано во „Службен весник на Република 
Македонија" . 

Претседател па Владата 
на Република Маке.донија, 
Лобчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-257/85 
8 (Јч-вруари 20М година -
364-! Скопје 

Б р (основа на член 3 став 1 од 'Законот за уредувано 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците па локалната самоуправа од кон п(к)-
излсгуваат („Службен весник па Р М " бр. 59/96), Вла-
гата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2ЃХК) година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А П Р Е Н Е С У В А Њ А П Р А В О ПА С О П С Т В Е Н О С Т 
ПА Пг ,ДВП.^П с,о'/Р о д РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ПА ( Н Е . Л С С Л Д О Л Н Е Н И ВРЗ ОСНОВА 

ПА С П Р О В Е Д Е Н Д Е Л Б Е Н БИЛАНС 

Е Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извртува со пренесуваио право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Долнени. 

II. На општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на; 

К.О. Браилово 
П.Л 46, 4 објек ти - ку/н - отстапени. 

П.Л. 80 к.п. бр. 1218, помошен објект со површина од 
17 м2. 

П.Л. 128, 8 објекти - куќи - отстапени. 

К.О. Гостиражни 

И.Л. 16(1, 4 објекти - куќи - отстапени. 

К.О. Дебреште 
П.Л. 70 К.П. бр. 2839,Објект - стара општинска н рада 
со површина од 155 м2 и двор со површина од 228 м \ 
неактивна. 

- објект - фудбалско игралиште. 

К.О. Десово 

II.Л. 87 и 171, 3 објекти - куќи - отстапени. 

К.Г). ДоЛГЛСЦ 
И.Л. 2 К.П. бр. 276, објект на М'Ј со површина од м" и 
двор со површина од 413 м2. 
П.Л. 116 к.п. бр. 133, објект - куќа - отстапена со 
поврншна од 30 м' и двор со површина од 195 м'\ 1/8 
идеален дел. 
ГЕЛ. 34 к.п. бр. 120, објект - куќа - отстапена со повр-
шина од 126 м7 и двор со површина од 500 м7, 1/2 иде-
ален дел. К.О. Долнени 
- објект - стара општинска зграда, без просторијата на 
месната канцеларија . 
П.Л. % к.п. бр. 1714, помошен објект со површина од 
86 м2 и двор со површина од 399 кг, неактивен. 
К.О. Дреновци 
П.Л. 151 К.П. бр. 594, објект-стара училишна зграда со 
површина од 201 м?, училиштето е неактивно. 
Н.ЈЕ 377 К.П. бр. 469, поранешен објект на Центарот за 
социјални работи со површина од 31 м2 и двор со повр-
шина од 230 м2, неактивен. 
П.Л. 226, 6 објекти - куќи - отстапени. ' 
К.О. Зрзе 
I IЛ. 163, 2 објекти - куќи - отстапени, 1/16 идеален 
дел. 
П.Л. 93 К.П. бр. 1231, објект куќа - отстапена со повр-
шина од ЕЛ) мл и двор со површина од 500 м2. 4 

К . О . Лажани 
П.Л. 46 к.п. бр. 1184/4, помошен објект со површина од 
34 м2. 

- објект - фудбалско игралиште. 

К.О, Небрегово 
П.Л. 93 к.п. бр. 967, објект - училишна зграда со повр-
шни;! од 200 кг и двор со површина од 5839 м", училиш-
тето'с неактивно. 
К.О. Рил.ево 
П.Л. 86 к.п. бр. 952, објект - училишна зграда со повр-
шина од 120 м2 и двор со површина од 361 м , учнлнш-
тето с неактивно. 

К.О. Ропотово 
И.Л. 133 К.П. бр. 369, објект - задру,жен дом со повр-
шина од 576 м" и двор со површина од 2161 м", без 
просториите на училиштето, библиотеката н аптеката. 
- објект - фудбалско игралиште. 

К.(). Сарандиново 
И.Л. 105 К.П. бр. 230. објект - куќа - отстапена со 
површина од 140 м2 и двор со површина од 500 м , 1/4 
идеален дел. 
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К . ( ) . П о л к о т ) 
П Л . 169, 2 објекти куќи - отстапени. 

К.П. Големо Кошари 1 
Г1.Л. 313. 4 објекти куќи - отстапени. 

К.П. Големо.Радобил 
П Л . 141, 17 објекти куќи - отстапени. 

К.П. Дрен 
П.Л. 37 К.П. 212. о б ј е к т - с т а р а воденица - отстапена со 
површина од 20 м'' и двор со површина од 980 кг, 7/16 
идеален дел. 
11.Ј1. 23 . 39 објекти - куќи - отстапени. 

К.П. Крстец 
П.Л. 34 к.п. бр. 310, објект - училишна и рада со поир-
шпна од 90 м" и двор со површина од 476 м ' , училиш-
тето е неактивно. 

П.Л. 63, 28 објекти - куќи - отстапени. 

К.П. Лепиште 

П.Л. 166, 15 објекти - куќи - оетапени. 

К.П. Мажучиште 

П.Л. 88 к.п. 339, објект - задружен дом, неактивен. 

К.() . Мало Кошари 

П.Л 60, 35 објекти - куќи - отстапени. 

К.П. Мало Радобил 

П.Л. 14 и 41, -1 објекти - куќи - отстапени. 

К.П. Мало Рувци 
П.Л. 26 К.П. 1456, објект - училишна зграда со повр-
шина од 186 м2 и двор со површина од 1436 м ? . училшн-
т е т о с неактивно. , 
П.Л. 26 к.п. бр 1457, помошен објект на училишна 
(града со површина од 3(1 м2, неактивен. 
П.Л. 104, 4 објекти - куќи - отстапени. К.П. Никодин 

П.Л. 54,.141 објекти - куќи - отстапени. 

К . П . I Јог.о Л а г о в о 
П.Л. 21 К.П. бр. 84. објект - училишна (града со повр-
шина од 1^8 м и двор со површина од 353 м \ училиш-
тето е неактивно. 
К ,е). Ореовец 
П.Л. 54 К.П. бр. 1641, објект - училишна прада го 
површина 96 м ; и двор со површина од 1629 м \ училиш-
те го е неактивно. 
П.Л. 84 к.н. бр. 1901, објект - задружен дом со повр-
шина од 59 м \ неактивен. 
П.Л. 55 н 879, 4 објекти - куќи - отстапени, 1/2 идеален 
дел. 

П.Л. 790, 23 објекти - куќи - отстапени. 

К.() . Плетвар 

П.Л. 116 и 175, 26 објекти - куќи - отстапени. 

К.П. Прилепец 

П.Л. 61 и 67, 12 објекти - куќи - отстапени. 

К.П. Присад 

П.Л. 167, 48 објекти - куќи - отстапени. 

К.П. Ракле П.Л. 108 К.П. бр. 2156, објект - училишна зграда со површина од 115 кг', училиштето е неактивно 

( 'IV А М П М1 СНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Р.Р И - Стр Л " 
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П.Ј1. 108 к.м. бр. 2195, објект - задружен дом со повр 
шина од 56 м? и двор со површина од 25 м , неактивен. 
П.Л. 95 К.П. бр. 994, објект - куќа - отстапена со повр-
шина од 40 м \ п двор со површина о д 547 ме 1/3 идеален 
ЛО.М. 
П.Л. 97 к.п. бр. 765), објект - кука - отстапена со повр-
шнна од 55 ме двор со површина од 669 м \ 1/14 идеален 
дол. 

П ,Л. 27, 22 објекти - куќи - отетапеин. 

К О. Селце П.Л. 522, 2 објекти - куќи - отстапени. 

К..О. Смолани 
П ,Л. 43, 38 о б ј е к т - куќи - отстапени. 

К,.О. Старо Лагово 
П.Л. 2 К.П. бр. ?37, објект -- задружен дом со површина 
од 86 м ; и двор со површина од 432 м е активен, без 
ПЈнкторијата на амбулантата. 

К.О. Топлица 
П.Л. 58 К.П, бр. 'Ј93'!, објект - куќа - отстапена со 
површина о;; 50 м : и двор со површина од 191 м2, 1/2 
ИДС21ЛСИ дел. 
П.Л. 89 к.н. 11. 1746, објект - кука - отстапена со 
површина од 35 м ' и двор со површина од 875 м е 1/2 
идеален де.з. 

11.Л. 167, 57 објекти - куќи - отстапени. 

К.О. Тројаци 
П.Л. 41 и 44, 14 објекти - куќи - отстапени, 
-објект - на основното училиштето, неактивен. 
К.О. Царевиќ 
П.Л. 44 к.м. бр. 570, објект - училница зграда со повр-
шина од 63 ѕг и двор со површина од 350 м2, училиш-
тето с неактивно. 

П.Л. 126 и 47, 39 објекти - куќи - отстапени. 

К.р . Штавица . 
Г1.Л. 24 К.П. бр. 1623. објект - куќа - отстапена со 
површина од 146 м''п двор со површина од 500 м2, Ј/2 
идеален де.";. 
П.Л. 59 К.П. бр. 805, објект - куќа - отстапена со повр-
шина од бб м е 1/6 идеален дел/ 
П.Л. 85 к.п. бр. 1033, објект - куќа отстапена со повр-
шина од 60 кг, 1/4 идеален дел. 
II.Л. 145, 18 објекти - куќи - отстапени. 
К.О. Варош 
П.Л. Број ГИ, 3 објекти - маалскн фурни. 
П.Л. Број 111, објект -зграда на МЗ, 

К.О. Прилеп 
И.Л. 7523 к.п. бр. 5044/4, помошен објект со површина 
сзд 498 м2. 
И.Л. 3329 к.п. бр. 1951, објект - стара детска градинка 
со површина од 243 м ; и двор со површина од 781 м2, 
неактивна. 
Г1.Л. 8550 к.п. бр. 5047/3, објект па МЗ со површина од 
258 м \ 
П.Л. 115,ч7 к.п. бр. 1647. објекти на МЗ со поврниша од 
271 м2. 
П.Л. 946 1 к.п. бр, 1о50\ објект на МЗ. 
П.Л. 9075 к.п. бр. 2074, објект на МЗ. 
П.Л. 9075 к.м. бр. 71.:ѕ, објект на МГЕ 
П.Л. 5561 к.п. ор. '.. е-,, објект - сеара болница со повр-
шина "Д 508 мЈ и двор ео површина од 1039 м е 
П.Л. 5564 К.П. бр. 5303/1, објект - стара болница со 
површина од 4235 м2 и двор со површина од 19246 м2 и 
тоа само зграда 2. зграда3, зграда 4, зграда 5 и зграда 9. 

П.Л. 9075 К.П. бр.-4029, објект - Центар за радио теле-
визија и псчдт со површина од 145 м2 и двор со повр-
шина од 500 м2. . 
П ,Л. (К)75 к.п. бр. 3919, објект - општинска зграда со 
површина од 2067 м2 и двор со површина од 4726 ме 
Ф зграда 1 - 38 простории. 
О зграда 2 - само трпезаријата и кујната. 
П.Л. 9075'К.П. бр. 4017, објект - градска баша со повр-
шина од 552 м2 и двор со површина од 325 м2, неактивна. 
П.Л. 9075 к.п. бр. 8692/2, објект - стара железничка 
станица - сала за венчавано со површина од 147 кг. 

објект - Саат кула. ' 
III. Запишуван,сто на правото на сопственост на 

недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова реше.ние влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-257/83 
8 февруари година 

Скопје 

' Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Лгубчо Георгиевски, с.р. 

366. ; 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредувано 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права н СДНПИЦ1ГГС на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2000 година донесе I 

Г Е III Е П И Е 
З А ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ. 
ДОПИЈА НА ОПШТИНА БЕЛЧИШТА ВРЗ ОС-

НОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесуваше право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Белчишта. 

П. На општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 

К.О. Брежани 
ТЕЛ. 107 к,п. бр. 1875, објект - училишна зграда со 
површина од 108 м2 и двор со површина од 293 м2, 
училиштето с неактивно. 

К.О. Годивје - 4 ' 
- објект - училишна зграда, училиштето с неактивно. 
- објект - фудбалско игралиште. 
П.Л. 419 К.П. бр. 13/7, објект - задружен дом. 

К.О. Оздолени е 1 
- објект - училишна зграда, училиштето с неактивно. 
- објект - задружен дом, неактивен. 

; „,Д: . . . ' 
К.О. Лешани , ј е 
- објект - задружен дом, без просториите на амбулан-
тата. ј 
- објект - фудбалско игралиште. 

Ј . ' . 
К.О. Ботун ј 
П.Л. 81 К.П. бр. 1746, о б ј е к т з а д р у ж е н дом со повр-
шина од 100 кг н двор со површина од 749 м2. 

К.О. Ново Село -
П.Л. 38 к.и. бр. 97, објект - задружен дом со површина 
од 80 м'1 и двор со површина од 95 м2, неактивен. 
П.Л. I К.П. бр. 496, објект ^ училишна зграда со повр-
шина од 90 м2 и двор со површина од 1115 м е учнлшн-, 
тето с неактивио. ' 
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К.О. Издеглавје 

^ објект - задружен лом, неактивен. 

К . О . ВслмеЈ 
п . л . 527, објект - задружен дон, без просторијата на 
месната канцеларија. 

П.Л. 297 К.П. бр. 4185/1, објект - фудбалско игралиште. 

К.О. Врбјани 
Г1.ЈЕ 62 К.П. бр. 1278, објект - училишна зграда со 
пбпршина од 415 м2 и двор со површина од 1П5 м ; , 
у ч и л и т т е т о ^ нсактиино. 
П.П. 177 К.П. бр. 1512, објект - задружен дом со повр-
шина од 600 м2 и двор со површина од 1668 м2. 
К.О. Арбиново 
П.Л. 69 К.П. бр. 1254, објект - училишна зграда со 
површина од 200 м2 и двор со површина од 618 м2 

училиштето с неактивно. 
П.П. 276 К.П. бр. 1132, објект на МЗ со површина од 303 
м^. 
К.О. Песочан 
М.Л. 211 К.П. бр. 1126/1, објект - училишна зграда со 
површина од 60 м2 и двор со површина од 698 м2, учи-

лиштето с неактивно. 
К.О. Црвена Вода 
Н.Л. 4 К.П. бр. 523, објект - задружен дом, неактивен. 

НЕ Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижен имот од точка II од ова решение 1Ќс го спро-
веде Републичката геодетска управа. 

IV. Опа решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното по „Службен весник на Ре-пу-
блика Македонија". 

Бр. 23-257/82 
8 февруари 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Л^бчо Георгиевски, с.р. 

К.П. Турје ' 
М.И. 78 К.П. бр, 17'М, објект - училишна зграда со 
површина од 188 м2 и двор а) површина од 502 м2,' 
училиштето с неактивно. 

К.О. Мраморец ' 
П.Л. 170 К.П. бр. 953/2 и 2760, објект-училишна зграда, 
училиштето с неактивно. 

К.О. Сливово 
П.Л. 85 К.П. бр. 1056, објект - училишна цирада со 
површина од 121 м? и двор со површина од 780 м \ 
училиштето е неактивно. -

К.О. Лактино 
П . л . 14 К.П. бр. 741 и 742, објект - училишна ,нр.зда, 
учшжштетп с неактивно. 
П.Л. 240, објект - задружен дом, неактивен. 

к . О . Слатино , г 
И.Л. 282 К.П. бр. 2543, објект - училишна зграда со 
површина 32К м' и двор со површина од ЕМИ кг, 
училиштето с неактивно. 
П.П. 583 К.П. бр. 2547/2, објект - задружен дом со новр 
шина од МУ) м , без просторијата на месната канцсл.ч-
риј". ' 
П.Л. 395, објект - фудбалско игралиште. 
П.П. 395 К.П, бр. 2547/1, објект - куќа отсганеиа. 
ч 

К.О. Злести 
П.П. број 246 К.П. бр. 629, објект - задружен дом. 
^ објект - фудбалско шралнип с. 

ЦО.Белчингга 
П.Л 379 К.П. бр. 186Е 18Ѓ.2, 18/.3, 18М. објект - задру 
Жси дом. 
П.Л. 142 К.П. бр. 2081, објект - интернат со површина 
нд 313 м2 и двор со површина од 1555 м \ без нросторн 
Јета на месната канцеларија. 
Н.Л. 227 К.П. бр. 2075, објект - поранешна станбена 
,дерала - 2 објекти. 

3 6 7 . 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредувана-

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кон про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96). Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2000 година донесе 1 

Р К III К II П К 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ. 
ДОПИЈА НА Б П Ш Ш Н А МЕШЕИШТА ВРЗ ОС-

НОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I, Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Меше-
ишта. 

II. Па општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 

К.О. Горенци 
II.Л. 85 к.п. бр. 850, објект на МЗ. 
Ј1Л. 85 К.П. бр. 845, објект - стара училишна (града, 
училиштето е неактивно. 

К.О. Требеништа 
П.Л. 69 к.п. бр. 1116, објект на 
П.Л. 630 К.П. бр. 1497, објект- фудбалско и фил иште со 
соблекувал на. 
П.Л. 630 к.п. бр. 1497, објект - задружен дом со повр-
шина од 646 м ' п двор со површина од 6111 м \ 
П Ј1. 165 К.П. бр. 147/8, објект - нггалнсо површина од 
1313 м ; и двор со површина од 5529 м/, неактивни. 

К.О. Оровник ' 
П.Л. 68 К.П. бр. 1186, објект на МЗ. 
Ц Д 191 дел од к и. бр. 132. 1186 и 1185, објект на 
игралиште (а мали спортови. 
П.Л. 68 к.п. бр, 1185, објект на МЗ. 
П . Л . 191 дел од к .и . бр . Ш и ПН5, о б ј е к т 1ш К П . 
П.Л. 65 к.п. бр. 701, субјект - фудбалско игралиште со 
соблекувална. ј ^ . 

I 
К , О. Климештани 
II.Л. 31 к.п. бр. 312. објект на МЗ. 

К . О . ДОЛИНО 
П Л. 588 к.п. бр. 118/1, објект - фудбалско игралиште 
со соблекувални со вкупна површина од 7350 м \ ^ 
П.Л. 917 к.н. бр. 131/2, објект на М'1 со површина од 
280 кг и двор со површина од 85 м \ 

К.О. Мсикишта 
П.Л. 382 к.н. бр. Ш69П, објект - фудбалско игралиШтс 
со соблекувални. 
И Л . 43(1 к.н. бр. 1374 и 1375/1. објект на МЈ. ' 

- објект - фудбалско игралиште. 
ПЈ1. 142 к.н. бр. 145, објект - старо тиоВно училиште, 
неактивно. 
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П.Л. 430 К.П. бп. 1374, објект - задружен дом со ппар-
тима од 630 мГ и ивор со површина од 4049 м \ без 
ППОСТОГИИТС што ги користи училиштето. 
П.Л. да К.П. бр. 1501, објект - стара училишна Зграда, 
неактивна. 
П.Л. 203 К.П. бр. 1413, оОјскт-стара општинска зфада. 

III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижен имот од точка II од она решение ќе го спро-
веле Републичката геодетска управа. 

IV. Оне решение влегува во сила наредниот ден од 
Накит па објавуваното во „Службен меник на Репу. 
Ринка Македонија". 

Би 23-257/11 Претседател на Владата 
в февруари 2000 година на)'снуЛлика Ма ксен.ија, 

Скопје Љубчо Теориички , с.р. 
н а . : ! — 1 

Врз основа па член 3 стап I од Законот за уредувано 
ПП односите меѓу новите единици на локалната самоу 
ираиа и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), Виа 
дете Не Република Македонија, на седницата одржана 
пп в.02.2000 голине донесе 

р к а с и и к 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСШЕЖМГТ 
МА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ. 
ДОПИЈА НА ОПШТИНА КОСЕЛ ВРЗ ОСНОВА НА 

СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 
ј 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува еп пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката па Општина Косел. 

II. Не општината од точка I на ова решение се прс 
негува право не сопственост на; 

К.О. Завој 
П.Л. 106 е.п. бр. 720, објект - училишна зграда со 
попримив од 84 м2 и двор со површина од 522м2, учи-
лиштето е неактивно. % 
П.Л. 106 К.П. бр. ЛЖ објект - училииша зграда со двор 
со површина од 1470м2, училиштето с неактивно. 
П.Л. 2 К.П. бр. 830, објект - иродааиица, неактивна. 

К.О. Скребатно / 
П.Л. 200 н.и. бр. 1349, објект - училишна зграда со 
површина од 70 м^ и двор со површине од 546 м2, учи-
лиштето е неактивно. 

Н,О. Опитните 
. П.Л. 91 К.П. бр. 50в и 909, објект - училишна зфада со 
Леов со површина од 4707 и 1 , училиштето с неактивно. 
П.Л. 911 К.П. бр. 613, објект - училишна зграда со попр-
имив од Ши2 и Двор со површина од 352м2, училиштето 
е'1 

К.О. Опеница 4 
П.Л. бб К.П. бр. 956, објект - училишна зграда со повр-
нмие од 97 м ' и двор со новрншиа од 3440м\ училиш-
тето е неактивно. 
П.Л. ПП К.П. бр. 99/4, објект - куќа - отстапена со 
површина од Мм2 и двор со површина од 372м2 - , без 
моториката на месната канцеларија. 
П.Л. број 130. К.П. бр. 240/2, објскт-стира амбуланта со 
Површина од 1К7М1 и двор со површина од 1413м2, исак 

- објект - фудбалско игралиште. 

К.О. Речица . 
П.Л. 112, К.П. бр. 1179, објект-училишиа зфада со попр-
и м а од 47м\ училиштето е исактиеио. 

К.О. Куратица 
П.Л. 46 К.П. бр. 1539, објект - фудбалско иф.-шиште, со 
површина на нф,тлипггсто од 18581м2. 
П.Л. 46 К.П. бр. 1539, објскт-стара килимарница. 

К.О. Сирула 
П.Л. 116 К.П. бр. 833, објскт-училииша зфада со повр-
шина од 60 м2 и двор а ) површина од 81 м2, училиштето 
с неактивно. 

К.О. Ливоишта 
И.Л. 22 К.П. бр. 500/2, објскт-училииша зграда со повр-
шина од 120м и двор со површина од 50п0м, ушшнн 
гето с неактивно. 

I 

к . о . Плаќе 
И.Л. 115 К.П. бр. 1250, 1251 и 1430, објскт-етара учи-
лишна зград:!, училиштето с неактивно. 

К.О. Косел 
И.Л. 37 К.П. бр. 134, објскт-стара училишна зграда со 
површина од 170м2 и двор со површина од 2168м2, учи-
лиштето с неактивно. 
И.Л. 97 К.П. бр. 237 и 238, објект на стара општина со 
површина од 218м2 и двор со потпиша од 131 Зм2, без 
едната просторија па месната канцеларија. 
Г1.Ј1. 97 к.п. бр. 132/14објскт-фудбалско тукашните со 
соблекувални. 

. III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23 257/80 Претседател шг Владата 
8 февруари 2000 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Вр1 основа на член 3 став I од Законот за уредувано 
на односите меѓу новите единици нА локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2000 година донесе -ч " 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО ПА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ. 
ДОПИЈА НА ОПШТИНА ОХРИД ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 
Г,И" . 

I. Делбениот бил.ни' меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Охрид. 

II. На општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопствениче на: 
К.О. Љубаништа 
П.Л. 49 К.П. бр. ЈОД, објект - училишна зф.ала со повр-
шина од172м2 и двор со површина од 1472м\ училиш-
тето с неактивно. 
П.Л. 415 К.П. бр. 195, објект на МЗ. 
11.Ј1. 85 К.П. бр. 42/2, објект - фудбалско и фил иште со 
соблекувала. 

К.О. Трпејца 

П.Л. 51 К.П. бр. 342/1, објект на (пекарскиот клуб. 

К.О. Пештани II.Л. 604 К.П. бр. 612, објект на МЗ со површина од 
5П М 2 . 
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К.О. Елшани 
11.Л. 305 К.П. бр. 1300 и 1301, објект на МЗ. 
И.Л. 74 К.П. бр. 946/1 и 946/2, објект - игралиште за 
мали спортови. 
П.Л. 121 К.П. бр. 1287, објект - стара училишна зграда, 
училиштето е неактивно. 

К.О. Конско 
П.Л. 513 К.П. бр. 1082/2, објект иа МЗ со површина од 
(Мм1 и двор со површина од Ибм2. 

К.О. Велестово 
П.Л. 559 К.П. бр. 849, објект на МЗ. 

К.О. Рамне 
I I .Л . 149 К.П. б р . ЈЗО, о б ј е к т - училишна зграда, учи-
лиштсто с исактнвно. 
П.Л. 117 К.П. бр. 906, објект - стрслише на Стрелач-
к и ^ сојуз. 
К.О. Велпинти 
П.Л. 511 К.П. бр. 510, објект - задружен дом, неактивен. 
И.Л. 511 К.П. бр. 510. објект - фудбалско игралиште. 

К.О. Лескоец 
П.Л. 551 и 163 К.П. бр. 876/3 и 877/1, објект - дом иа 
културата. 

К.О. Горно Лакочереј 
П.Л. 698 К.П. бр. 667/1, објект на М Ј. 
П.Л. 698 К.П. бр. 667/1, објект - фудбалско игралиште. 

К.О. Долно Лакочереј 
I I .Л. 89 К.П. б р . 190, об ј ект на М З со површина о д 200м2 

и двор со површина од 3182М2. 
П.Л. 91 К.П. бр. 1152. објект на МЗ со површина од 35м2 

и двор со површина од 186м2. 
П.П. 525 К.П. бр. 104/5. 104/6, 104/7 и 104/8, објект -
фудбалско игралиште со соблекувални. 

К.О. Охрид 
П Л, 15225 К.П. бр. 15601, објект на Фондот за комуна-
лен развој со површина од 123м2. 
П.Л. 10596 К.П. бр. 15347, објект - кино сала со повр-
шина од 173М1. неактивна. 
П.Л. 17624 К.П. бр. 17028, објект на норанешси Коми-
тет со површина од 156м2 и двор со површина од 205м2. 
од кој само приземјето. 
П.Л. 13728 К.П. бр. 16519, објект - Спортски полтрон за 
малц спортови со површина од 115м' и ивор со повр-
шина од 7684м2. 
П.Л. 10802 К.П. бр. 14009, објект - фудбалско игра-
лиште со соблекувални, зграда со попримив од 82м' и 
играл иште со површина од 13 490м2. 
П.Л. 15225 К.П. бр. 102Ј5, објект на МЗ „Р. Полнеше". 
П.Л. 13590 К.П. бр. 15514, објект на МЗ со површина од 
47М1. 
П.Л. 15225 К.П. бр. 15601, објект - Општински Шиен 
крст со површина од 123М2 и двор со површина од 132м2, 
без просториите на приземје и кат 01.-
П . Л . 15225 К.П. бр . 14264. о б ј е к т на М З „ К у п и ш т а " с о 
површина од 164М2 и двор со површина од 469м2. 

П.Л. 15225 К.П. бр. 15515 и 15389, објект - Радио Охрид 
со вкупна површина од !37м2. 
П.Л. 17485 К.П. ,бр. 15675. објект - стара училишна 
зграда „Св. Сава" со површина од 355м2 и двор со повр-
шина од 507м2, училиштето е неактивни. 
П.Л. 15214 в.и. бр. 16523. објскт-оораистиа зграда на 
општината со површина од 217м' и двор со површина од 
34 Зм2, од кој само едната просторија која што ја корн-
ети месната т е дица. 

П.Л. 15225 К.П. бр. 17032. објект - стара училишна 
зграда на музичкото училиште со површина од 1б7м", 
училиштето е иеактнвио. 

П.Л. 15225 К.П. бр. 15312, објект'" зграда иа општината 
со површина од 1150м2 и двор со површина од 5136м\ 

В подрум -- само котлар:!, 
в приземје - с.ино 1 сала и менза, 
в кат 01 - 17 простории и 2 сали. 

III. Занишуваното на правот на сопствена. на 
не ден жииот имот од точка II "Л ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Опи решение плсгувл во сила имрѓпммт лги ол 
денот на (јавуваното во „Службен ветиќ на Репу-
блика Македонија". 

Бр 23 257/79 Претседател на Владата 
8 февруари 2000 година на Република Максд.ишја. Скопје Љубчо Георгиеви, с.р. 
370. 

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредувано 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про 
излегуваат („Службен весник па РМ" бр. 59Д)6). Вла-
дата на Републики Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2000 година /ишссс 

' ' I 
Р К И В II И К 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА ДЕМИР КАНИЈА К П 

ОСНОВА НА (ПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 
I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 

се извртува со понесувано право на сонсг пет кг на 
недвнжси имот од Републиката иа Опнггииа /(емир Ка-
нија. 

II. Па (иинтината од точка I на она решение се пре-
несува право на сопственост па: 
К.С). Барсиш 
М.Л. 50, кп. бр. 128. објект - младинки дом - кради 
руинирана, со тшршинлод 250 м7 и двор ен површина 
од 1100 м \ неактивен. 

К.О. Вее ви ца 
И.Л. 70, кн. бр. 390. објект - училишна зграда на НОУ 
„Амет Беков", го шмришна од 288 м2 и двор со повр Ј 
шина од 1722 м' - неактивно. 
И.Л. 72. кп. бр. 1059/2. објект - плевна - трло. отста 
непо со површина 35 м . 
11.Л. 72, кп. бр. .106/1, објект - плевна, отстанемасо 
1ннапиша 45 м . 

К.О. Бнстрсжш 
И.Ј1. 113 кп. бр. 728/1, објект - младински дом, со цакр 
шина од 286 м' и двор со површина од 783 м2. активен. 
И.Л. ИЗГќп. бр. 708/1. објект на МЗ. со површина од 
113 м2 и двор со површина од 798 м2. активен. . 
И.Л. 113, кп. бр. 651/Г, објект - стара продавница, сега 
штала руинирана со тикршииа од 96 м ; 

К.О. Демир Капија 
И.Л. 769, кп. бр. 2817; објект -стара училишна зграда 
во с. Клисура, руинирана, со површина од 329 м2 н двор 
со (швршина од 3260 м2, неактивна. 
И.Л. 776 , кп. бр. 4078, објект - фудбалско игралиште со 
соблекувални, со површина од 121 м2 и игралиште ог 
површина од 9227 м \ активно 
И Л. 1002. кн. бр. 5194. објект - Стара варница, со 
површина од ММ м2 и двор со површина од 1402 м2. 
руинирана. 
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, , С к 
И.Л. 1002, ни. бр. 4052/1, објект - ресторан „Лонец", со. 
површина ол 277 м2 и двор со површина од 500 м2. 

К.О. Драчевица 
И.Л. 27, КП. бр. .М0, објект - училишна зграда, со повр-
шина од 183 м2 и двор со површина од 1155 м2, нсак-
ти4иа. 

К.О. Доен 
И,Л. 7-1, кп. бр,'1180, објект - училишна ирада на МУ 
„Шии Николов", со површина од 184 м \ неактивна. 
И.Л. 75, кп. бр. 1390, објект - младински дом, со повр-
шина од 107 м2, неактивен. 

К.О. Кошарка 
П./I. М, кп. бр. 2/3, објект - куќа - отстапена, руини-
раиа, со површина од 70 м ; к двор со површина од 2(8) 
м2. ' ' 

К.О. Корешница 
И.Л. 82, КП. бр. 353, објект на месни заедница, со попр 
шина од 121 м? и двор 1Ч) површини од 328 м2, и тоа на 
приземје, само 4 - т е просторни на месната задница. 
И.Л. 82, кп. бр. 351, објект - младински дом, со повр-
шина од 171 м' и двор со површина од 700 м2, активен. 
И.Л. 82, КП. бр. 355, објект - фудбалско игралиште, со 
површина од 6739 м2. 

К.О. Прждево 
И.Л. 164, кп. бр. 1840, објект-младински дом, со повр-
шина од 253 м , неактивен. 
И.Л. 172, кп. бр. 94, објект - куќа - отстапена, со 
површина од 20 м2. ' ' \ 
И.Ј1. 172, КП. бр. 1313, објект - куќа - отстапена, со 
површина од 12 м2. 
И.Л. 172, кп. бр. 1838, објект - куќа - отстапена, со 
површина од 39 М2. 

К.О. Челевец 
П.Л. Број 59, вкупно 32 (триесет и две) куќи - отста-
пени. 

III. Запишуваното на правото на соиствежчт па 
недвижниот имот од точка П од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влечева во сила наредниот ден од 
ДС1МГГ на објавувано во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-257/78 Претседател на Владата 
8 февруари 20(10 година Република Македонија, 

' Сми1Је Љубчо Георгиевски, с.р 

т . ' 
Врз осиопа на член 3 став I од Законот за уредувано 

на односите' меѓу новите единици на локалната самоук 
права и единиците на локалната самоуправа од кон НЈН)-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96),' Кла-
диш на Република Македонија, на седницата одржана 
Им 8.02.2000 година донесе 

Р Е III Е II И Е 
ЈА ПРЕНЕСУВАЊЕ 11РАПО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МА К К. 
ДОПИЈА НА ОПШТИНА НЕГОТИНО ВРЗ ОС-
' НОНА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛ М ,И 1П1ЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
сс извршува со нанесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Неготино. 

И. На' општината од точка I на ова решение се 
пренесува право на ечмктвсжнт на: 

К.О. Брусник 
П ,Л. 15, кп. бр. .1/1, објект - куќа г отстапена, руини-
рана со површни:? од 150 м2. 
П ,Л. 15. кп. бр. 3/7, објект - куќа - отстапена, руини-
рани. со површина од 100 м' и дпор со површина од 200 
м2. 
П.Л. 15, кн. бр. Л/8, објект - куќа' - отстапени, руиии 
рана, со површина од 50 м ; и двор со површина од 
500 м2. ј 

I ј 
К.О. Вешје 
И.Л бб, кп бр. 556, објект - младински дом, руиниран, 
со површина од 151 м2 и двор со површина од 1X4 м . 
И.Л. 69, кп. бр. 540, об јект" куќа - отстапена, рунни 
рана со површина од 46 м" и двор со површина од 40.1 кг. 

К.О. Војшанци 
И.Л. 71, кп. бр. 622, објект - дом на култура, со повр 
шина од 270 м , активен. 
И .Л . ' 71 , ки. бр. 622, објект - продавница со магазин и 
кппцеларнн на МТ, со површина од 144 м \ активни. 
И.Л. 71 КП. бр. 542, објект - продавница, со површина 
од 98 м и двор со површина од 154 м2, активна. 
И.Л. 82, ки, бр. 554. објект - фудбалско игралиште со 
површини од 6561 м . 

ѓ 
К.О. Горни Дисан 
И.Л. 81, кп. бр. 887, објект - училишна зграда, со повр-
шина од 136 м и двор со ловрпшна од 573 м \ неактивен. 

И.Л. 81, кп бр. 1289, објект - младински дом. руини 
ран, со површина од 216 м ; и двор со површини од 313! 
м2, неактивен. . , 

' . 1 

К.О. Долни Дисан 
И.Л. 329, ки. бр. 4149, објект на месна заедница, кат 011 
влез I; активен, со површина од 101 мд и двор со иоврј 
шина од 17 м , само 4-те просторни - канцеларии на 
месната заедница. 
И Л . 329, кп. бр. 1969, објект - фудбплско нфалннпс и 
соблекувални, зграда со површина од ('8 м2 и ш-рил иште 
со иоврншна од 12189 м-' активно. 

К.О. Дуброво 
П.Ј1. 2, кн. бр. 114, објект - куќа - озхтаПена. руи ни 
рана, со површина од 132 м' . 

К.О. Капиново 
И.Л. 14. ки. бр,. 7/26. објект - училишна згради на ОУ 
„Владо Пеншов", со површини од (И) м7 и двор со повр-
шина од 2500 м2, руинирана, неактивна. 
11.Ј1. .10, вкупно 15 (петнаесет) објекти (куќи - отста-
пени), руинирани. 

1 

К.О. Криволак 
И.Л. 26, кн. бр. 170, објек т - најстара училишна зграда 
на ОУ ,.Никола Петров", со површина од 120 м' и двор 
со површини од 2982 м'' неактивна. 
И.Л. кн. бр. 221. објект - куќа -отстапена , со 
иовршина од 60 м' и двор со површина од 500 м \ 
П Л . 36, ки. бр. 237, објект - куќа - отстапена, со 
површина од 55 м2. 
П.Ј1. 36, ки бр. 493, објект - куќа - отстапена, со 
површина од 100 кг' и двор со површина од 633 кг, 
П.Ј1. 365. кн. бр. 262/17. објект - фудбалско игралиште 
со соблекувални ни ФК ,.Повардарис" со жжршииа од 
34960 м2. 

, % објект - стари училишна зграда на ОУ ,.Николи Пе-
тров", неактивна. 
Џ објект на МЗ „Криволак", МИ користи пет просто-
рни и младински дом две прозорци, 
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О Објект - Саат Кула, руиниран. 
Ф Објект - Споменик на паднатите борци. 
О Објект -Споменик па М. Малимннов. 

III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија".; 

,Д- , 
1 Бр 13-257/77 1 Претседател на Владата 

8 февруари 2000 година , , а Република Македонија,. 
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3 7 2 . . ' -
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредувале 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права' и единиците на локалната самоупава од кои прои-
злегуваат („Службен весник на РМ'1 бр. 59ЛХ5), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.02.2000 година донесе 

Р Е Ш Е П И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
ПА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБИКА МАКЕДО-
НИЈА НА ОППГПША САМОКОВ ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
сс извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Самоков. 

И. На општината од точка 1 на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К . О . Б е л и ц а 
II.Л. 33 к.п. бр. 119/18, објект - училишна зграда со 
површина од 130 м2 и двор.со површина од 1250 м \ 
училиштето е неактивно. 

К.О. Бенче 
П ,Л. 83, К.П. ( т . 8/1, објект - училишна зграда со повр-
шина од 190 кг и двор со површина од 100(1 м2, училиш-
тето е неактивно. 
П.Л. 100, 4 објекти - отстапени. 

К.Г). Б и т о в о 
Л.Л. 63, 4 објекти - отстапени. 
- објект на МЗ, неактивен. 

К.О. Близанско 
П.Л. Ј0, 1 објект- отстапен. 
П.Л. 40, објект - куќа - отстапена со површина од 100 
м2 и двор со површина од 250 м2, и тоа 1/9 ндс;1лсн дел. 

К.О. Ботушје 
П.Л. 219 К.П. бр. 52/69, објект - училишна зграда со 
површина од 180 м2 и двор со површина од 650 м \ 
училиштето е неактивно, 
П.Л. 219 к.п. бр. 60/406. објект - училишна зграда со 
површина од 90 м2 и двор со површина од 600 м2, учи-
лиштето с неактивно. 
Л.Л. 208, објект - куќа - отстапена со површина од 35 
м2 и двор со површина од 250 м2, и "ѓоа 1/5 идеален дел. 
П.Л. 165, 2 објекти - отстапени. 
II.Л. 158, 1 објект - отстапе.н. 
П.Л.'74, објект - куќа - отстапена со површина од 115 
м2, и тоа 2/10 идеален дел. 

К.О. Брезница 
П.Л. 53 К.П. бр. 12/1, објект-училишна зграда со повр. 
шина од 120 м? и двор со површина од 500 м2, училиш-
те.то с неактивно. 
П.Л. 73, 4 објекти - отстапени. 
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Пр I оеионп на член 3 стан 1 од Законот за уредувано 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кон про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/%). Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

Р Е Ш К II И Е 
'ЈА П Р Е Н Е С У В А Н А П Р А В О НА СОПСТВЕНОСТ 
ПА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА ПЛАСНИЦА ВРЗ ОС-

110ВА ПА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано право на сонет веност на 
недвижен имот од Републиката на Општина Пласница. 

П. Па општината од точка 1 на ова решение се пре-
несува право па сопственост на: 
К.О. Дворци 
П.Л. 2'К) К.П. бр. 1198, објект на МЗ. 
К.О. Пласница 
- Објект па МЗ. . 
К.Г). Преглово 
И.Л. 235, 7 објекти-отстапени. 
К.О. Лисичани 
П.Л. 93 и 359 к.п. бр. 2279/2 и 1628, објект^ задружен 
дом со површина од 99 м2, без просторите на амбулан-
тата . 
- Објект-фудбалеко игралиште. 

III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка П од ова решение ќе го 
спроведе Р-епубличката геодетска управа. 

IV. Ова.решснис влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувано по „Службен весник на Република 
Македонија".., ' 1 

Бр. 23-257/75 ' 
08 февруари 2000 година 

Скопје 
374. 

Претседател ца Владата 
на република Македонија, 
Л^убчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредувано 
на односите меѓу новите единици па локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кон про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96). Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе ,-р., „ 

Р Е III Е Н И Е 
З А ПРЕНЕСУВАЊЕ' П Р А В О ПА СОПСТВЕНОСТ 
ПА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА Н А ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД 
ВРЗ ОСНОВА ПА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

V ; ' 1 
I. Делбениот биланс меѓу Републиката и опи липите 

се извртува со прснесувпн.е право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Македон-
ски Брод. " Р њ х џ о^-гпЈтт^н! 

К .П. Требовл,е 
- објект - училишна зграда, училиштето е неактивно. 
П.Л. '10, 2 објекти - отстапени. 

III. Запишуваното па правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка П од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Г,о 23-257/76 Претседател на Владата 
8 февруари 2000 година "Ј ^^пуолика Македонка, 1 1 ; Ј. ; . Л Ј У О Ч О I еоргиевекн, с.р. 
-,„1 ̂  копје 

Стр. Г.р СЛ4 Л Л-ИМ ВРСНИК НА П: ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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И. На општината од томка I па она решение се пре-
пеела право на сопственост на: 
К.О. Вир " 
П.Л. 25 К.П. Г.1. 23/4, објект-учнлишна зграда со повр-
шина од 140 м2 и двор со површина од 1300 кг, училиш-
тето с неактивно. 
К.О. Грешница 
П.Л. 36 к.П.-бр. 30/8, објект-училишиа згради со повр-
шина од 230 мс и двор со површина од 1583 м , училиш-
тето с неактивно. 
П.Ј1. 118, 3 објсктн-отстапснн. . : .. - '' 
К.О. Девич 1 

П.Л. 47 К.П. бр . 11/23, о б ј е к т училишна зграда со повр-
шина од 170 кг и двор со површина од 750 м2 , училиш-
тето е неактивно. 
11.Л. '16. 2 објскти-отстапени. 
К.О. Дреново 
И.Л. 77 к.п. бр. 234. објект-училишиа зграда со повр-

. шина од 192 м2 и двор со површина од 883 м2, училиш-
тето с неактивно. 
К.О. Ижиште 
И.Л. 166 К.П. бр. 7'9, објект-училишна зграда со повр-
шина од 247 м2 и двор со површина од 500 мг, училиш-
тето с неактивно. . 
И.Л. 171,2 објектн-отстапенн. 
И.Л. 169 к.п. бр. 1007, објект-задружен дом со повр-
шнна од 487 м2 и двбр со површина од 3935 ма, без 2-тс 
простории на Месната Канцеларија. . - . . , 
- објект на МЗ. , 
К.О. Крапа ' ; . 
П.Л. 112 К.П. бр. 24/264, објскт-учшшнша зграда со: 
површина 'оц, 350 м2 и двор со површина од 500 м2, 
училиштето с неактивно. о,: . . 
П.Л. 111, 4 ч)бјекти-отстапени. - ; . \ 
Г1.Л. 163, 2 објскти-отстапени. 
П.Л. 186, објект-куќа-отстапсна со површина од 145 м2 

и двор со површина од 300 м2, и тоа 4/24 идеален дел. 
К.О. Крушје ' . 
П.Л. 94 к.п. бр. 25/458, објскт-/Ч напиша зграда со повр-
ншна од Г,И) ѕг и двор со површина од 500 кг2, училшп-

. тето с поактивно. ' . ; 
- Објект-училшпна зграда во Д. Крушје, училииѓгето е 
неактивно. 
ПЈ1. 95,2 објекти-отстапсАн. - - - ' 
П.Л. 69,. к.п. бр, 20/1, објскт-куќа-отстапена со повр-' 
шина од 72 м и двор со површина од 50 м2, и тоа 3/8 
идеален дел. , . . . / 
КГ.О. Латово ' 
И.Л. 62 К.П. бр. 758, објект училишна з'грпЈ1а а) повр-
шина од 118 м и двор со површина од 291 кг, училиш-
тето с неактивно. ;А 
К.О. Локвица 
П.Л. 89 к.п. бр. 49/216, објект-училишна зграда со повр-

атна од 360 м2 и двор со попршнна од 840 кг, Училиш-
тето е неактивно. ' 
Л.Л. 89 К.П. бр. 49/139, објскт-уч плитка зграда со повр-
шина од 50 м и двор со попршина од 140 м2, училиш-
тето е неактивно. 
П.Л. 141 к.п. бр. 35/23, објскт-куќа-отстапена со повр-
шина од 100 м2, и тоа 1/3 идеален дел. 
П.Л. 141 К.П. бр. 49/106, објект-куќа-отстансна со повр-
шина од 8 м , и тоа 1/3 идеален дел. 
П.Л. 250, 15 објекти отстапени. . 
К.О. Манастирец 
П.Л. 109 К.П. бр. КО/85, објскт-задружен дом со повр-
шина од 200 м2 и двор со површина'од 120 кг и тоа без 2-
тс простории на месната канцеларија и една просторија 
на амбулантата. 
К.О. Модршпте 
П.Л. 42 К.П. бр. 14/12, објскт-училишна зграда со повр-
шина од 198 м- и двор со површина од 1540 м \ училиш-

тето е неактивно, без 2-тс просторни на месната канце-
ларија. ; - . . 
К.О. Ореовец . I . 
И.Л. 62 К.П. бр,' 832/2, објект-задружен дом со повр-, 
шина од 82 м2.. 
К.О. Русјаци 
И.Л. 69 К.П. бр. 529, објект-училишна згрпла со повр-
шина од 173 м1 и двор со површина од 500 м2, училиш-
тето с неактивно. I 
И.Л. 70,/).објекти-отстапснн. . г 
К.О. Сланско . 
И.Л. 142 К.П. бр. 1912, објект-стара училишна зграда со 
површина од 180 м2 и двор со површина од 500 м2, 
училиштето с неактивно. 
К.6. Слатина V 
П.Л. 28 к.п. бр. 38/22, објскт-училипша зграда со повр-

. шина од 200 м и двор со површина од 1600 м , училиш-
тето с неактивно. : \ 
П.Л. 29,1 објект-отстапен. 1 

К. О. Сувидол - ч 
П.Л. 17, 1 објект-отстапсн. ' 

- К.О. Томино село ' 
П.Л. 44 к.п. бр. 32/152, објект-училишна зграда со повр-
шина од 50 ^ и двор со површина од 500 м2, училиш-
тето с неактивно. 1 ! 
П.Л. 92, 8 објскти-отстапени. 1 
К.О, Тополница 
- објект-училишна зграда, училиштето е неактивно. 
П.Л. 44, 4 објекти-отстапени. 
К. О. Требино V . , . ' 
П.Л. 26,2 објскти-отстапени. - - 1 

К.О. Црешнево - , а 
П.Л. 130, 2 објскти-отстапени. ' Р 
К.О. Македонски Брод . 
П.Л. 500 к.п. бр. 889, објект-зграда на Етнолошко-ар-
хсолошко-нсториско друштво „Сарај" со површина од 
195 м2. о 
П.Л. 309 к.п. бр. 1206, објскт-стара градска кафеана со 
Површина од 255 м2. -
П.Ј1. 154 К.П. бр. 984, објект-фудбалско ифалнигге со 
соблекувални, зграда со површина од 51 м2 и игралиште 
со површина од 9079 м2. 
- објект градски базен, активен. 
П.Л. 309 к.п. бр. 1195, објект-зграда на ошитината, ( 
е подрум -10 простории. -
^ приземје - 2 простории. , . 

- е. кат 0 1 6 простории. 
1 III. Запишуваното Аа правото на сопственост на 
недвижниот имот л)Д точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувано во „Службен весник на Република 
Македонија". Д,.ј 

Бр. 23-257/74 М^ѕ - Претседател на Владата 
08 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

1V Скопје 1 1 ' ј ' 5 Ј ЈБубчд Георгиевски, с.р. 
375 . ' ' ' . 

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредување 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единицитс.на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59^6), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
ПА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ. 
ДОПИЈА НА ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 
ВРЗ ОСНОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс Меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано право на сопственост ма 
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376. 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредувано 

на односите меѓу. новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/%), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

Р Е I!! Е И И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА ОРАШАЦ ВРЗ ОСНОВА 

. ПА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
сс извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Орашац. 

П. Па општината од точка I на ова решение сс пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Градиште \ 
П.Л. 73 к.п. бр. 3193, објскт-задружен дом со површина 
од 100 м2 и двор со површина од 1506 м2. 
П.Л. 9 к.п. бр, 1225, објект на месната канцеларија со 
површина од 250 м2, без просторните на амбула1ггата и 
на месната канцеларија. 
К.О. Ко кошино 
П.Л. 65 К.П. бр. 1738, објект-задружсн дом со површина 
од 436 м2, неактивен. 
К..О. Колшџсо 
П.Л. 48 к.п. бр. 1312, објект на МЗ со површина од 70 
м2 и двор со површина од 1116 м2. 
К.О. Орашац V - ' ! 

П.Л. 36 К.П. бр. 2100/1, објект-задруждн Дом со повр-
шина од 627 м2, без 3-те простории на месната канцела-
рија на кат 01. 
П.Л. 36 к.п. бр. 2100/1, објект-млин ео површина од 129 
м 2 . - - , 
П.П. 93 К.П. бр. 2444, само делот од објектот-амбу-
лпита, кој што го користи локалната самоуправа Ора-
шац со тксбсн влез. ' .-/М-
К.О. Пезово 
П.Л. 44 к.п. бр. 1502, објект на МЗ со површина од 150 
м 2 . 
К.О. Скачковце и 

П.Л. 18 к.п. бр. 1290, објект на МЗ со површина од 115 
м2 и двор со површина'од 311 м2. 

. III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка. II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. ОвЛ решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на- објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 23-257/72 Претседател на Владата 
08 февруари 2000 година нјЈ Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
377. 

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредувано 
па односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

Р Е III Е II И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА ЛИПКОВО ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 
I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 

се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Липково. 

Стр. 664 - Бр. 15 С.Р. X , : . И Р с С Н И К НА РЕПУБЛИКА -МАКЕДОНИЈА 
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4 
К . О . Д о в е з а н ц е 
П.Л. 61 К.П. бр. 688, објект на М З со површина од 182 
м2 и двор со површина од 519 м2 . 
Ќ .О . Клечевце 
II .Л. 98 К.П. бр. 2253/1, објскт-задружсн дом со повр-
шина од 635 м и двор со површина од 1858 м2, без 2-те 
простории на месната канцеларија на кат 01. 
П Л . 98 дел од К.П. бр. 2104, објскт-фудбалско игра-
лиште со соблекувални, зграда со површина од 40 м . 
П.Л. 564 к.п. бр. 2214, објект-водсница со површина од 
140 м2. , . 
П.Л. 157 К.П. бр. 2395, само делот од објектот-амбу-
ланта во која е сместена локалната самоуправа со.Посс-
бен влез и двор. 
К.О. Орах 
П.Л. 71 К.П. бр. 3041/2, објект на М З со површина од 
104 м2, 
П.Л. 99 К.П. бр. 1577, објект-куќа отстапена со повр-
шина од 78 м2 и двор со површина од 500 м2,-1/2 идеален 
дел. ^ 
К .О. Руѓинце I 
II.Л. 107 к.п. бр. 1201, објект на МЗ со површина од 228 
м2. ; . 
К .О. Стрезовце ; ј 
П.Л. 59 К.П. бр. 978, обј^кт-задружен дом со површина 
од 780 м2 и двор со површина од ,500 м . 

III. Запишуваното па правото на сопственост на 
недвижниот имот од тоЧка И од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа! 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 'I 

Пр 23-257/70 Претседател на Владата 
08 февруари 2000 година "Ц Република Македонија, 

Скопје ЉУС % ' 0 Георгиевски, с.р. 

3 7 9 . ' 

Брз основа на член 3 став 1 од Законот за уредувано 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кон про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
На Н.02.2000 година донесе / 

.. ,П 1 
Р Е Ш Е Н И Е 

П А ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ. 
ДОПИЈА НА ОПНИ ИНА КУМАНОВО ВРЗ ОС-

НОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Куманово. 

И. На општината Од точка I на ова решение сс прс-
иссу ?а право на сопственост на: 

К.О. Агино Село 
П.Л. 42 к.п. бр. 1179/1, објект ни М З со површина од 
140 м2 и двор со површина од 6429 м2. 

К.О. Бсдино 
П.Л. 33 К.П. бр. 571, објект на М З а ) површина од 83 м2 

и двор со површина од 1193 м2. 

К . О . Г о р н о К о ј и а р с 
П.Л. 18 к.п. бр, 174К, објект - задружен дом со повр-
шина од 545 м и двор со површина од 500 м 2 . ' 
П.Л. 34 дел од к.н. бр. К2К/1, објект - фудбалско игра-
лиште со соблекувални, зграда со површина од 28 м и 
игралиште со површина од 28462 м2. 
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К.О. Долно Дивјаци 
П.Л. 92 к.п. Бр. 550, објект -стара училишна нрада со 
површина од 2-15 мг и двор со површина од РОД м \ 
училиштето с неактивно. 
И.Л. 92 К.П. бр. 553. објект - нова училишна орала со 
површина од 254 м2 и двор со површина од 641 м ' . бе Ј 
просторијата на месната канцеларија. 

К.О. Острилци 
П.Л. 56 К.П. бр. 437, објект - училишна терала со иовр-
ппша од 133 м' и двор со површина од 1129 м , училиш-
тето с неактивно. 

К.О. Саждево 
И.Л. 33 к.и. бр. 298. објект - куќа - отстапена со повр-
шина од НО мг и двор со површина од 500'м', 2/15 
иде.-шен дел. 
П.Л. 13 К.П. бр. 177, објект - куќа - отстапена со повр-
шина, од 265 мг и двор со површина од 500 м ; . 1/3 иде-
ален дел. 
К.О. Свето Митрани 
П.Ј1. 165 к.п. бр. 1585, објект - поранешна продавница 
со површина од 80 мл и двор со површина од 5но м \ 
П.Л. 165 К.П. бр. 1585, објект - куќа -- отстапена со 
површина од 88 м'и двор со површина од 5(Х) м \ 

К.О. Селце 
И.Л. 43 К.П. бр. 755, објект -стара училишна и рач. а ео 
површина од 120 мг и двор со површина од КП м \ 
училиштето е неактивно. 

К.О. Крушево 
П.Л. 1714 к.н. бр. 976, објект на Општина Крушево си 
површина од 137 м' и двор со површина од 163 м \ 
П.Л. 1719 К.П. бр. 965, објект - стара ир.ада па О т и 
типа Крушево со површина од 122 м' и двор со повр-
шина од 161 м \ без 7-тс простории на Република Маке-
донија. 
П.Л. 1719 к.н. бр. 279/2, о б ј е к т - плевна - отстапена со 
површина од 22 мЈ. 
Н.Л. 1719 К.П. бр. 1114, објект - поранешна ироданниш! 
-- национализира!!;), со површина од 67 м'. 

III. Занишуваното на правово на сонсшсиост на 
недвижен имот од точка П од ова решение ќе го сиро. 
всдс Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот лен од 
денот на објавувано во „Службен весник на Републики 
Македонија". 

Бр. 23-257/67 Претседател на Владата 
08 (Јч,вруарн 2000 година "Ц Република Македонија. 

СК(И1Јс Л,уопо Гсчфшстим, с.р. 
382. 

Бричкова на член 3 став 1 од Законот та уредувана' 
на од1Кччпе меѓу новите сдшшци на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од м м про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 54ЛЈ6), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

' Р Е Ш Е Н И Е 
З А ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОИС1 НЕМОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ПА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ ВРЗ ОС-

НОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I: Делбениот биланс мечу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Крушево 

П. На 1инитнн:гга од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 

2 '" ревр". .0 I! СЛУЖБЕН ВЕСНИК ПА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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К.О. Радибуш 4 -
И.Л. 123 к.п. бр. 1285, помошен објект со попримиш од 
15 м 2 . 
П.,П. 123 К.П. бр. 1251/6, објект - куќа - отстапена со 
попримиш од Ш) м2. 

III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижен имот од томка 11 од опа решение ќе го спро-
веде Републичката геодетска управа. 

IV.'Ова решение влсгупа во сила наредниот ден од 
денот на објавувана во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Lip 23—257/66 Претседател на Владата 
08 февруари 2000 година "" Република Македонија, 
3 8 3 ; Скопје Л'У6'10 Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредуваше 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59ДЈ6), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
ПА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ. 
ДОПИЈА НА ОПШТИНА КРИВА' ПАЛАНКА ВРЗ 

ОСНОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувана право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на ОпштинаХрива Па-
ланка.' 

П. Па општината од томка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Баштево \ .' 
И.Л. 27 К.П. бр. 1775, објект - училишна зграда со 
површина од 75 м2 и двор со површина од 1323 м2, 
учнлинТтсто не с активно. 
И.Л. 78 к.п. бр. 332/2, 3 објекти на МЗ, руинирани., 

к . о . г / с - ; -
И.Л. 41 К.П. бр. 686, помошен објект на гробишта со 
површина од 32 м2. 

K . O . Г а б а р 
Г1.Л. 308, објект - основно училиште, училиштето не с 
активно. ' ^ ( I 
- објект на МЗ - продавница. 

К.О. Голема Црцорија 
II.Л. 178 К.П. бр. 2496, објект - училишна зграда со 
вкупна површина 7118 м2, училиштето с неактивно. 
П.Л. 178 к.п. бр! 2844, објект -продавница со површина 
од 'К) м7. 

К.О. Добровница '' 
П.Л. 12 к.п. бр. 386/2, објект - задружен дом со повр-
шина од 312 м2 и двор со површина од 500 м2, без 
просториите во кои што с сместено училиштето и без 
становите за наставниците,на кат 01. 
П.Л. 12 К.П. бр. 386/2, објект - амбуланта, активна, без 
просториите во кои с сместена амбулантата. 
П.Л. 12 к.п. бр. 386/2, објект-стара пошта. 
П ,Л. 12 к.н. бр. 386^2, објект на месната заедница и тоа 
само угостителскиот објект. 

К.О. Дренак 
И.Л. К.П. бр. 158, објект - Училишна зграда'со повр-
шина од 1К1 м2 и двор со површина од 4018 м', училиш-
тето е неактивно,,-т. ( ( ( 1. ф ч . , . 
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К . О . О г у т 
П.Л. Број 118, 7 објекти - куќи - отстапени. 

К,.О. П о д р ж и Кон, 
П.JI. 274 К.П. бр. 178/7, објект - задружен дом. 
К.О. Станци 
И.Л. 121 К.П. бр. 392, помошен објект во гробишта со 
површина од 60 м2. 

К.О. Трново ' ' . 
II.Л. 54 К.П. бр. 2956, објект - училишна зграда со 
површина од 440 м2 и двор со површина од 5663 м2, 
училиштето с неактивно. 
II.Л. 53 К.П. бр. 2901, објект - задружен дом со повр-
шина од 172 м и двор со површина од 500 м2. 

К . О . Т л м н н ц и 
И.Л. 47 к.п. бр. 1032, помошен објект на МЗ со повр-
шина од 40 м2. 

К.О, Крива Паланка 
И.Л. 1576 к.п. бр. 805, објект - зграда на Општина 
Крива Паланка го вкупна површина од 1188 м2 и двор со 
површина од 2000 м2 и тоа: 
О од новиот дел на зградата 2-те сали, холовите и 
помошните простории. 
О од стариот дел на зградата 7 простории. 
О од помошната зграда 2 простории, 

цела кујна. 
2 гаражи. 

О цела котлара. 
И.Л. 1576 к.п. бр. 1666, објект - Младински клуб со 
површина од 98 м2. . 
И.Л. 1576 к.п. бр. 1643, 1644 и 1645, објект - стара 
радшЅ ст-аница со вкупна површина од 181 мЈ и двор со 
површина од 458 м2, без просториите на амбулантата и 
просториите на музичкото училиште. 
П.Л. 1576 К.П. бр. 302, објект - Градски стадион со 
соблекувални со површина од 128 м2 и игралиште со 
површина од 22864 м . 
И.Л. 1576, објект - базен со градска плажа со површина 
од 12794 м2. I 

III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижен имот од точка II од ова решение ќе го спро-
веде Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувано во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Г.р. 23-257/65 
08 февруари 2000 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонка, 
' Лаубчо Георгиевски, С.р. 

384. 
Врз основа на 'шеи 3 став 1 од Законот за уредувано 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2000 година донесе 

Р Е lit Е Н И Е 
З А ПРЕНЕСУВАЈТЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА КРАТОВО ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Кратово. 

П. Па општината од точка I на ова решение сс пре-
несува право на сопственост на: 
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К . О . Приковци 
И.Л. 106 К.П. бр. 44.1. објект-стара училишна зграда со 
површина од 1бА м5 и двор со површина од 388 м2, 
училиштето ис активно. 
К.О. Страцин 
И.Л. 210 К.П. бр. 510, објект - куќа - отстапена со 
површина од 64 м2 и двор со ikHtpiinota од 500 м2. 
И.Л. 210 К.П. бр. 2360, објект - куќа - отстапена со 
површина од 103 м2 и двор со површина од 378 м : . 
П.Л. 210 к.и. бр. 4553/2, објект - куќа - отстапена со 
површина од 97 м2 и двор со површина од 500 м2. 
П Л. 210 К.П. бр. 5993, објект - куќа - отстапена со 
површина од 25 м2 и двор со површина од 262 м2. 
ri.il. 7 К.П. бр. 3819, објект - куќа - отстапена со повр-
шина од 55 м , 4/15 идеален дел од објектче. 
П.Л. 7 К.П. бо. 3928. објект - куќа - отстапена со повр-
шина од 72 м5, 4/15 идеален дел од објектот. 
П.Л. 7 к.н. бр. 3930, објект - куќа - отстапена crt повр-
шина од 96 м2 и двор со површина од 500 м2, 4/15 иде-
ален дел. 

К . О . Т а т о м и р . . ! ^ 
И.Л. 120 К.П. бр. 1280/1, Објект - куќи - остане и и со 
површина од 360 м2. : ' 
И.Л. 120 к.п. бр. 1473, објект - куќа," отстапена со 
Површина од 48 и2 . ; . Ј . , , , ' . 

К.О. Тополовиќ 
И.Л. 65 к.н. бр. 1444, објект - училишна З1рада со 
Површина до 180 м2 и двор! со површина од 1277 м', 
училиштето с неактивно. 

К.О. Трновац 
И.Л. 157 К.П. бр. 1473/1, објект - училишна зграда со 
површина до 174 м2 и двор со површина од 500 м2, 
училиштето с неактивно. 

е 

К.О. Филиповци 
И.Л. 160 к.п. бр. 683, објект - училишна зграда со 
површина до 276 м2 и двор со површина од 1522 м2, 
училиштето с неактивно. 

f . I , 

К.О. Шлегово ' 
И.Л. 263 К.П. бр. 2189, објект - задружен дом со повр-
шина од 710 м2 и двор со поврншна од 500 м ѕ , неактивен. 

К.О. Шопско Рудари 
П.Л. 238 К.П. бр. 2885, објект на ССРНМ со површина 
од 130 м2. . 
П.Л. 241 К.П. бр. 2289, објект - куќа - отстапена со 
површина од 70 м2 и двор со површина од 500 м2. 

К.О. Кратово ' 
И Л . 1487 К.П." бр. 42, објект - антенски столб на локал-
ното Радио Кратово со површина од 31 м2. 
И.Л. 1506 К.П. бр. 796, објскт - Радио Кратово и Оддс-" 
лението за премер и катастар Кратово со површина од 
173 м2 и двор со површина од 605 м2, само просториите 
на Радио Кратово. .. 
И.Л. 2831 К.П. бр. 986, објект - паркиралиште на ул. 
„Св. Ѓорѓи Кратовски" со површина од 963 м2. 
И.Л. 2831 К.П. бр. 1059, објект- куќа - отстапена на ул. 
„Г. Петров" со вкупна површина од 84 м2 и двор ,со 
површина од 64 м2. " i . : 
И. Л.2831 К.П. бр. 502 и 503, објект - старо фудбалско и 
кошаркарско игралиште со вкупна површина 8912 м2. 
И.Л. 706 к.п. бр. 2134, објект - куќа - отстапена со 
површина од 162 м2 и двор со површина од 500 м2. 
И.Л. 706 К.П. бр. 2762, Објект-Спомен - костурница на 
паднатите борци со површина од 1197 м1. 
И.Л. 2831 К.П. бр. ,559, објект - зграда г седиште на 
локаливе самоуправа и ма подрачните одделенија на 
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IV. Она решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувана во „Службен весник на Република 
Македонија". 

г ^ ^ 
lip. 23-257/63 ' Претседател на Владата 

8 февруари 2000 година и а Република Македонија, 
' Скопје ' Георгиевски, с.р. 

3 8 6 . 1 - ; — г - — 
Црч основа па член Л став 1 од Законот Ја уредувана 

на односите меѓу нови го единици на локална ! а самиу 
права и единиците на локалната самоуправа од кои IIIH)-
и шегуваат (,.Службен весник на РМ" бр. 59/%). Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2М) година донесе 

1 

Р Е UI Е II И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО ПА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ. 
ДОПИЈА НА ОПШТИНА ОРИЗАРИ ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 
I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 

се извршува со пренесуваше право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Оризари. 

П. На општината од точка I на ова решение се пре-

несува право на сопственост ИЛ.-

К.О. Безиково 
П.Л. 172 к.п. бр. 2/25'/, објскт-училишна зграда со повр-
шина од 60м2 и двор со површина од 1 ООО кг', неактивна. 
П.Л. 1X2 К.П, бр. 5/2.П, објек^куќа-отстапела со новр 
шина од 50 м-' и двор со површина од 500 м \ 
П.Л. 1X2 к.и. бр. 5/281. објект-куќа-отстаиена со повр-
шина од '10 и двор со површина од 500 м \ 

К . П . Вранинци 
П.Л. 68 К.П. бр. П/14, објект куќа-огстапепа со повр 
шина од 20 м2 и двор со површина од 50 мг. 
И.Л. 68 к.п. бр. 13/11, објект-куќа-отстапсна со повр-
шина од 100 м и двор со површина од 250 м2. 
- објект-училишна зграда, неактивна. 

џ 
К.О. Главовица 
п . л ; 21 К.П. бр. R/15, објект-училишна зф.здасо двор со 
површина од 3000 м2, неактивна. 

К.О. Костин Дол 

П,Л. С/). 16објектн-куќи-отетапсни. 

К.О. Небојани П.Л. 75. 6 објсктн-куќи-отстапени. 
- објскт-училишна зграда, неактивна. 

v 
I 

- К ,О. I Јово село 
И.Л. 55, 21 ()бјектн-куќи отстапени. 

К.О. Оризари 
И.Л. I К.П. бр . Ѓ.6Ј 7,'објект стара оншгниска к рада со 
површина од 99 м"' и помошни згради со површина од 34 
м' и двор со површина од 251 м . 
И.Л. I К.П. бр. 7225, објект-фудбалско ифалнште, 
зграда со површина од 74 м.г и (фудбалско игралиште со 
површина од 23875 
И.Л. 5 К.П. бр. 6225, објект-задружен дом со површина 
од 717 мх, помошна зфадл со површина од .31 мл и двор 
со површина од 1601 м2 и тоа без просториите на мес-
ната канцеларија и на библиотеката. 
И.Л. 5 к.н. бр. 6ХЧЗ, три објекти со површина од XXI м' 
и двор со површина од 1 НО м2. 
К.О. Пресека v ' 
П.Л. 1 fX) K'.II. ftp. 20/21. објект-учнлншна зграда со попр 

шина од 101) м' и двор со површина од .300 м . Неактивна. 
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К.П. Теранци 
П.Л. 170 К.П. бр. 1729, објект-задружен дом со повр-
шина од 484 м2 и двор со површина од 500 м2. 

I I 

К.О. Уларци 
П.Л. SO К.П. бр. 394, објект-задружсн дом со површина 
од 460 м2 и двор со површина од .3407 м2. 

К.О. Чифлик 
П.Л. 106 К.П. бр. 790, објскт-задружен лом со површина 
од 254 м2 и двор со површина од 209 м2. 
П.Л. 141, објскт-сслски културен дом на К.П. бр. 669. 

III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувано во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Bp. 23-257/61 
8 февруари 2000 гоДина 

Скопје ' 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
ЛЈубчо Георгиевски, с.р. 

388. . 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредувано 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и сдинишгге на локалната самоуправа од кон про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2000 година донесе: 

v I . . „ 
Р Е Г О К Н И Е 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАЂО НА СОПСТВЕНОСТ 
ПА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ПА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО ВРЗ' ОС-

НОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесување право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина' Чешиново. 

П. На општината од ,точка I на ова решение се пре-
не.сува право На сопственост на: 

v i 
К.О. Врбица 
II.Л. 6 к.п. бр. 774, објскт-учнлишна зграда со повр-
шина од 180 м и двор со површина од 784 м2, неактивна. 

К.О. Жиганци 
П.Л. 78 К.П. бр. 107, објект-срара училишна зграда со 
површина од 85 м2 и двор со површина од 1307 м2. 
неактивна. 

К.О. Соколарци 
П.Л. 1.74 К.П. бр. 910, објект-задружсн дом со површина 
од 555 м2 и двор со површина од 497 м2. 

К.О. Чешиново 
П.Л. 211 к.п. бр. 1042, објскт-училишна зграда со повр-
шина од 290 м и двор со површина од'11517 м2. неак-
тивна. 
П.Л. 208 к.п. бр. 623. објскт-месна заедница со повр-
шина од 103 м' и двор со површина од 500 м2 и тоа без 
просторот на месната канцеларија. 
П.Л. 198 к.п. бр. 1318,'објект-аадружсн дом со повр-
шина од 342 м' и двор со' површина од 408 м2. 

111. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 
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П.Л. 12 к.м. бр. 9/60, објект - 1/4 од куќа - отстапена со 
површина од 100 м2 и двор со површина од 500 м . 

К.О. Лешки 
П.Л. 65 К.П. бр. 11/4, објект - куќа - отстапена со 
површина од 50 и2 . 
П.Л. 65 К.П. бр. 11/22, објект - куќа - отстапено со 
површина од 80 м2 и двор со површина од Г00 и . 
- објект - училишна зграда, неактивна. 
К.О. Мојанци 
П.Л. 84 К.П. бр. 427, објект - задружен дом со површина 
од 840 M 2 . . . ; v ' - . 

К.О. Пантелеј - i '-Л 
П.Л. 56 к.п. бр. 19/2, објект - куќа - отстапена со 
површина од 80 м2 и двор со површина од 500 м . 1 . 
П.Л. 56 к.п. бр. 21/11, објект - куќа - отстапена со 
површина од 70 м2 и двор со површина од 200 м2. 
П ,Л. 56 к.п. /бр. 21/9, објект - куќа - отстапена со 
површина од НО м2 и двор со површина од 300 м2. 
П.Л. 56 к.п. бр. 21/7, објект - куќа - отстапена со 
површина од 50 м2 и двор со површина од 200 м . 
- објект - училишна зграда, неактивна. 

К.О. Полаки 
а . л . 243 К.П. бр. 18/31, објект - училишна зграда со 
површина од 100 м2 и двор со површина од 1000 м2, 
неактивна. 
П.Л. 243 к.п. бр. 22/41, објект - училишна зграда со 
површина од 100 м 2 и двор со површина од 1000 м Ј , 
неактивна. / \ -
П.Л. 261 к.п. бр. 7/141, објект - куќа - отстапена со 
повримта од 50 м2 и двор со површина од 500 м2. 
II.Л. 261 к.п. бр. 9/57, објект - куќа - отстапена со 
површина од 50 м . 
П.Л. 261 к.п. бр. 9/80, објект - куќа - отстапена со 
површина од 50 м2. 
П.Л. 261 К.П. бр. 9/164, објект - куќа - отстапена со 
површина од 50 м2. 
Г1.Л. 261 К.П. бр. 10/349, објект - куќа - отстапена со 
nonpminia од 60 м2 и двор со површина од 300 м2. 
П.П. 261 к.п. бр. 16/1,.објект - куќа - отстапена со 
површина од 100 м2 и двор 300 м2. 
П.Л. 261 к.и. бр. 16/44, објект куќа - отстапена со 
иоврннша од 40 м2. -
Г1.Л. 261 к.п. бр. 19/110, објект - куќа - отстапена со 
површина од 100 м2 и двор 500 м2. 
П.Л. 261 к.п. бр. 19/128, објект - куќа - отстапена со 
површина од 100 м2 и двор'со поврннша од 500 м2. 
II.Л. 261 к.п. бр. 20/58, објект - куќа - отстапена со 
површина од 50 м2 и двор 250 м2. 
П.Л. 261 к.п. бр. 23/100, објект - куќа - отстапена со 
површина од 25 м2 и двор 250 м2. 
П.Л. 261 К.П. бр. 28/8, објект - куќа - отстапена со 
површина од 140 м2 и двор 500 м2 . 
П.Л. 261 л.п. бр. 30/4, објект - куќа - отстапена со 
површина од 30 м2 и двор со површина од 300 м2. 
Г1.Л. 261 к.м. бр. 30/22, објект - куќа - отстапена со 
површина од 50 м2 и двор со површина од 500 м2. 
П.Л. 261 к.п.-бр. 32/11, објект - куќа - отстапена со 
површина од 50 м2 и двор со површина од 100 м2. 
П.Л. 261 к.п. бр. 32/12, објект - куќа v отстапена со 
површина од 50 м2 и двор со површина од 100 м2. 
Г1.Л. 261 к.п. бр. 32/18, објект - куќа - отстапена'со 
површина од 50 м2 и двор со површина од 100 м2. 
П.Л. 261 К.П. бр. 33/13, објект - куќа - отстапена со 
површина од 80 м2 и двор со површина од 400 м2. 
Г1.Л. 261 К.П.' бр. 33/150, објект - куќа - отстапена со 
површина од 50 м2 и двор со површина од 100 м2. 

t ' ' ' 
К.О. Припор . 

, П.Л. 29 к.п. бр. 3/2, ,објект - куќа отстапена со повр' 
шина од 100 м и двор со површина од 500 мЈ. 
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- об,јект - ски лифтон" кои сс наоѓаат во К.О. Полаки и 
планинарски лом во изградба. 
- спортските терани во месТо викано „Баичалак" на 
кат. парцели 8382 и 8383 по И.Л. I. 

III. Запишуваното на Правото на сопственост на 
недпижниот имот од ТОЧКА П од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Она решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувано во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23 - 257/5') 
8 ѓЈчмфуари 2000 година 

Скопје 
390. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија. 
Лгубчо Тортевски, с.р. 

Црч основа на член 3 став 1 од Законот за уредувано 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од KIWI про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96). Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

Р Е ГО Е II и к 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
И Л НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА ЗАЈАС ВРЗ ОСНОВА НА 

СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Зајас. 

II. На општината до точка I на ова решение се про-
несува право на сопственост на: 

К.О. Бачишта 
П. Л. 158 К.П. бр. 625. објект-стара училишна зграда со 
површина од 61 м2 и двор со површина од 291 м2, учи-
лиштето е неактивно. 

К.О. Длапкин Дол 
И.Л. 86 к.п. бр. 124. објект - стара училишна зграда со 
површина од 98 м2, училиштето с неактивно. 
К.О. Мидинци 
II.Л. 106 к.п. бр. 1136, објект на МЗ во изградба со 
површина од 60 м'. 

К.О. Страгомиштс' 
lJJ i . 242 К.П. бр. 2569. објект - училишна зграда со 
површина од 92 м2 и двор со површина од 752 м2. учи-
лиштето с неактивно. 

К.О. Тајмиште 
П.Л. 15 к.-п. бр. 1909, објект на МЗ со површина од 290 
м . 

К.О. Зајас 
П.JI 546 к.п. бр. 2782, објект на месна канцеларија со 
површина од 195 м2 и двор со површина од 500 м \ без 
просторијата на месната кпнцеларија. 

III. Запишуваното на правото на Сопственост на 
недвижниот имот од точка II од виа решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувано во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-257/58 
8 февруари 2000 година 

Скопје 

Претседател на владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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К.О. Кладник 
И Л. 5 к.п. бр. 428. објект-учнлншна зграда со повр-
ншна од 151 м2, училиштето с неактипно. 
И.Л. 79 к.п. бр. 239, објект-задружсн дом со површина 
од 54 м2 и двор со површина од 240 м2. 

К.О. Кленоец . 1 

И.Л. 103 К.П. бр. 460, објскт-учплшнна зграда со повр-
шина од 262 м' и двор со површина од 2837 м2, училиш-
тето е неактивно. 

К.О. Козица 
П.Л. 69 к.п. бр. 1279, објскт-учнлишна зграда со повр-
шина од 70 м2 и двор со површина од 85 м2, училиштето 
е неактивно. 

К.О. Лавчани 
И.Л. 119 к.п. бр. 564, објскт-училишна зграда со повр-
шина од 95 м' и двор со површина од 214 м , училиш-
тето с неактивно. 

К.О. Малкоец ' 
И.Л. 77 к.п. бр. 1632, објект-училшнна зграда со повр-
шина од ПО м и двор со површина од 701 м , училиш-
тето с неактивно. 
К.П. Мало Црско 
И.Л. 200 К.П. бр. 420,Објект на МЗ со површина од 62 

И.Л. 200 К.П. бр. 420, Објект на МЗ Со површина од 45 
.м2 и двор го површина од 54) м2. 

К . О . Подвис 
И.Л. 64 К.П. бр. 511, објект-учнлниша зграда со повр-
шина од 153 м' и двор со површина од 2099 м2^ училиш-
тето с неактивно. 

К.О. Попоец 
И.Л. 100 К.П. бр. 644, објскт-училшима зграда со попр-
шина од 190 м2 и двор Со,површина од 927 м2, училиш-
тето с неактивни. ' ѓ 

И.Л. 104 К.П. бр. 480, објект на МЗ со површина од 108 
м 2 . 

К . О . П р о с т р а н а 
П.Л. 138 к п. бр. 1683,,објскт-училишна зграда со повр-
шина од 117 м и двор со површина од 524 м2, училиш-
тето с неактивно. Y- ' 

, 
К.О. Свиништа 
П.П. 6)8 К.П. бр. 420, објдкт-учнлиннкг зграда со повр-
шина од 57 м2 и двор со површина од 15 м , училиштето 
е неактивно, 
И.Л.,68 и 13 К.П. бр. 411 и 412, објект на МЗ со повр-
шина од 127 м2. 
П.Л. 48 и 43 К.П. бр. 448 и 449,,објект На МЗ со повр-
шина од 144 м2. 

К.О. Србјани -
П.Л. 309 К.П. бр. 959, објект на МЗ со површина од 6.3 
м2. 
К.О. Цер 
П-Л. 282 К.П. бр. 461/1, објскт-учнлинша зграда со повр-
шина од 290 м и двор со површина од 1909 м2, училиш-
тето е неактивно. 
П. Л. 281 К.П. бр. 563, објект-Млади не к и дом со п о т -
пиша од 120 м2 и двор со површина од 234 м2. 
П.Л. 280 К.П. бр. 544, објект на МЗ со површина од 110 
м2 и двор со површина од 309 м2. 

111. Запишуваното на правото на-сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката'геодетска управа. 
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П.Л. 1507 к.п. бр.-4964, објект - поранешна општина во 
кој што с сместено Министерството за урбанизам со 
површина од 371 м2, и тоа само просторните на проск-
танското биро. 
Г1.Л. .3465 к.п. бр. 3352/3, објект - зграда на општина со 
2 гаражи со површина од 779 м2 и двор со површина од 
1504 M2. . 
^подрум цел подрум. 
@ приземје 1 просторија. 
Л кат01 13 простории. 
О 2 гаражи 
П.Л. 3465 К.П. бр. 1491, објект на МЗ со површина од 47 
м2. 

III. Запишуваното tfh правото на сопстпсност на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувана во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-257/54 Претседател на Владата 
8 февруари 20(Х)'година! н а Република Македонија. 

Скопје . Л,убчо Георгиевски, с.р. 

3 9 5 . . 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредуваше 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/%), Вла-
дата на. Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2000 година Д о н с с с ' \ 

. / ' f . I ! ' 

. ' Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО ВРЗ ОС-

НОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

Ј. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пронесувана право на сопственост на 
подвижен имот од Републиката на Општина Зелени-
ково. 

П. На општината од точка 1 на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: . 

К.О. Орешани 
П.Л. 20 к.п.'бр. 647, објект на МЗ. 
- нов објект на МЗ,.спроти старата МЗ. 

К.О. Страхојадица ' , 
П.Л. 54 к.п. бр. 24, објект- задружен дом со површина 
од 610 м2 и двор со површина од 2743 м2. 
- објект - стара амбуланта, неактивна, доградба до 
задружниот ДОМ. 

К.О. Зелениково :  

-објект - фудбалско игралиште. 
- објект на МЗ. 

III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувана во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр 23-257/53 Претседател на Владата 
8 февруари 2000 година " а Република Македонија, 

Скопје , Љубчо Георгиевски, с.р. 
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396 . 1 - ,. 
Врз основа на член 3 став I од Законот за уредувате 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/%), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2000 година донесе 

Р К III Е II И К ' 
ЗА ПРЕНЕСУВАЛЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ ВРЗ ОС-

НОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу'Републиката и општините 
се извршува со пренесување право на сопственост на 
недвижен Имот од Републиката на Општина Студени-
чани. 

, И . Но општината од точка I на ова решение се пре-
несува право ма сопственост на: 

К.О. Горно Количани 
- Објект на месна канцеларија, и тоа само просториите 
на мссиата заедница. 

К,О. Осинчани 
- објект - месна канцеларија, неактивен, во кој што е 
сместена МЗ. 
- објект - културен дом. 

К.О. Студеничани ' 

- објект на МЗ. 

Ш. Зѕшишуванлто на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

I IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувана во „Службен весник на Република 

Л 8 февруори20001чЅД1мЈ; на Република Македонија, 
Ѕ Скопје Љубчо Георшсвека, с.р. -
3 9 7 . '' 1 : 

Врз Основа на член 3 Став 1 од Законот за уредувана 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/%), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

ЗА ПЃЕНЌСУВА^Е ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА СОПИШТЕ ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
сс извршува со пренесувана право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Сопиште. 

П. На Општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственоно на: 

,' 1 С р . Н о в а Брезница^г и, 
- објек+-резервоар за вода. 
- објект-училишна зграда на кп. бр. 357 
- објект-у чистине зграда Иа кп. бр. 617 
- кп. бр. 338, објегг-Куќа со површина од 48 м2 и двор со 
површина од 838 м1. 

- кп. бр. ^27, објект-куќп со површина од 179 мЈ и двор 
со површина од 609 м \ 1 
- кп. бр. 853, објект-куИа со површина од 40 м2 и двор со 
површина од 149 м2. , . 
К.О. Говрлево , ! 
- објект на метата канцеларија, руиниран. 
-,објект-стара училишна зграда, неактивна. 
- кп. бр. 163, објект-куќп со површина од 130 м2 и двор 
со површина од 265 %г. 
- кп. бр. 279, објект-куќа со површина од 90 м2 и двор со 
површина од 8СЃ7 м2., 
К.О. Горно Соил 
- објект-стара училишна зграда, неактивна. 
- кп. бр. 849, објскт^куќа со површина од 100 м1 и двор 
со површина од 108 ут, 1 

К.О. Долно Сеил . 
- објект-задружен дом. 
- кп. бр. 1142, објскт-куќа со површина од 226 м2. 
К.О. Ракотинци 
- објект-фудбалско ифалиште. 
- кп. бр. 919, објскт-куќа со површина од 40 м2. 
К.О. Сопшпте ' I 
П.Л. 161 к.п. бр. ,1058, објскт-културсн дом со повр-
шина Од 76 м2 и двор со површина од 1285 м2. 1 

П.Л. 30 К.П. бр. 1356„ објект-зграда на, поранешната 
општина и зграда на ветеринарната станица со вкупна 
површина од 920 м2 и двор со површина од 790 м2, без 3-
те простории на месната канцеларија. 
- Објект-ракометио игралиште. 
- кп. бр. 1058, објект-куќа со површш1а до 76 м2 и двор 
со површина од 500 м2, 
- КП. бр. 1089, објект"ку!и со површина од 102 мЈ и двор 
со површина од 218 М2. ' - . Ј, г 
- кп. бр. 1356, објект-куќа со површина од 920 и2 и двор 
со површина од 500 М2. 
- кп. бр. 1591, објскт-куќа со површина оД 270 м2. 
К.О. С в с р Петка 
П.Л. 70 к.п. бр 210, објект-стара умнлишна зграда со 
површина од 84 м2 и двор со површина од 248 м2, учи-
лиштето о неактивно. 
- КП. бр. 224, објект-куќа со површина од 34 м2 и двор со 
површина од 45 м2. 1 ' 
К.О. Држилово 
П.Л. 32 К.П. бр. 1160, објект-месни канцеларија со повр-
шина од 80 М , неактивна. ' ' 
Н-О. Јаболце , 
П.Л. 1 К.П. бр; 1245, објект-старп училишна зграда со 
поврннша од 290 м2, училиштето с неактивно. 
П.Ј1. 194 К.П. бр. 1031, објскт-стара амбуланта Со повр-
шина од 230 м2 и двор со површина од 696 м2, амбулан-
тата е неактивна. 
- КП. бр. 987, објскт-куќа со површина од 70 мЈ и двор со 
површина од 20 м2. 
- кп. бр. 1029, објек+-куќа со површина од 1581 м2, 
.К О . Ч и ф л и к , ; . ; , А , ., , 
- КП. бр. 153, обј^кт-ку^а ед површина од м1 И двор кЈ 
површина од 1801 кг. ј 
- кп. бр. 184, објект-куќа со површина од 62 м2 и двор со 
површина од 692 м2. к ! 
- кп. бр. 225, објект-куќа со површина од 156 м2 и двор 
со површина од 550 м . 
К.О. Добри ДОЛ 
- кп. бр.462, објект-куќа со површина од 200 м2. 
К.О. Патишка Река 
- кп. бр. 849, објект-ќу^а со површина од 65 м2 и двор со 
површина од 341 м2. ;. ј , . 
- кп. бр. 913, објект-куќа со површина од 80 м3 и двор со 
површина од 261 м2. ,' ' / х 
- кп. бр. 969, објект-куќа со Површина "од 58 м2. 

III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 
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IV. Ора решение влегува по сила наредниот ден од 
денот на објавуваното но „Службен псеннк па Репу-
блика Македонија". ' . ' , 

Ги .11 "'57/51 Претседател на Владата 
(Ж февруари 20М падина "Ј Република Македонија. 

,, .. ЈБуочо I соргиевски, с.р. 

Врз оси он.а и;;. член 3 став 1 од Законот за уредувано 
на ̂ носите'меѓу новиве единици на локалната самоу-
права и единиците па локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник па 1'М" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана, 
на 08.02.2000 година донесе 

Р К Ш К П И Е 
МА ПРЕНЕСУВАЛЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕД!ПРЖЕН и м о т ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОН!. НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ВРЗ ОС-

НОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

Г. Дело.:ниот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со понесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Кисела 
Вода. 

II. Па општината од томка I па ова решение се пре-
несува право на сопственост на: \ а ' 
К.О. Горно Лисиче ' ^ 
- об јект р а к о м е т н о ш р а л и ш т е . 
- објскт-задружсн дом на ул. „Ѓ. Лнсиме" бб, 
- објеггѕм ММ, населба Лисиче, со површина од 320 мЈ. 
- објект ;;.у;;^алско игралиште со соблекувални и по-
мошни просторен; 
- стар објект на ММ на ул. „М. богоевски", населба 
Лисиче. 
К.О. Д,олно Лисиче 
- поранешен објект на МЗ. 
- О6ЈСКТ-фудбалско игралиште. 
К.П. Драчево 
П.Л. '167 к.п. б р . 5X37, објект-културен дом со повр-
шина од .̂00 м' н двор со површина од 1393 м2, без 
просториите на месната канцеларија и на кино салата. 
- 4 об јекти на з а д р у ж е н дом. 
- о б ј е к т ММ. 
- објект-Олтп-алеко игр;дините. 
- објект-фудбалско игралиште со соблекув.ални, на ФК 
Младинец. - ' " 

, . . . ' ' Л Т ' - објект на М ,-П/о,чагтица. 
- објскт-фудбалско игралиште, 

. К . О . Скоп је л 
- објект на ММ „Црниче".'' 
- објект на ММ „Цветан Димов". 
- објект на ММ ,,Кнр;фиЈа"-баракл со површнна'од 70 
м2. 4 

- објект на ММ ,.П Октомвои^-бараки со површина од 
120 мг. 
- објект на ММ ,,П Октом при"-тврда ^градба со повр-
шина од .46 м2. 
-објект на ММ „Вардар"-бпрака со површина од 120 м2. 
- објектите пнтска антена на кабловска ТП со повр-
шина од 15 м;. 
- објект на ММ „В. Карангелевсхии-барака со повр-
шниа од 'уб м'. . 
- објект на ;ММ-6арака, но близина на Мајчин дом на ул. 
,.В. Карангелевски'4 со површина од 57 м2. ; 

- објскт на ММ „В. С'мнлсвски-Бато"-тврда градба со 
површина ,од 2Ш м ' . 
- објект на ММ ,ДЗ ; 1осмврим-барака со површина од 60 
м2. . ' ! 

- објект на ММ „Пр;кино"-барака со површина од 70 м2.-

- објект-старо училиште на „К. Јосифовскн-Питу"-ба-
рака, во с. Пржино, училиштето с неактивно. 
- објект на МЗ „Пинтија"-барака. -
- објект-ракомстио-рскреативио игралиште Пинтмја. 
- објект-спортско-рекреативси центар со придружни 
објекти Ново Лисичс-недонзградсн. 
- објскт-ракометНо Игралиште со соблекувални на РК 
Југ. 
- спортски терен на РК Пролет (до Македонија Табак). 
- објект-фудбалско игралиште-Пржино. 
- објскт-ракомстно-рскреатнвно нфалшнте Ново Ли-
сиче. 
- објскт-ракомстно-рскреативно игралиште 13 Ноем-
ври. ' - ! ' 
- К.П. бр. 13738/2, објект-бараки на општината,. 
- барака бр. 7, само 1 сала за состаноци со посебниот 
влез за салата од страна на улицата, 
- барака бр. 8, цела барака. 
- барака бр.9, 4 простории, 
- барака до барака бр. 9, само 3-те просторни на би-
фето. , ј , 
- гаражи број 1, 2, 3 , ^ 

III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниов имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение кл1сгува во сила наредниот ден од 
дено-ѓ на.објавуваново во „Службен весник на Репу-
блика Македонија": 
. ... 

Бр. 23-257/50 4 ' 
08 (ЈкЈИрупрн 2000 ,година 
399. С к о п Ј с - И л . 

Претседател на Владата 
НП Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредување 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

' л ' џ ' 

Р Е Ш Е Н И Е 
- ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО 11А СОПСТВЕНОСТ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА САРАЈ ВРЗ ОСНОВА НА 

СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 
I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општиниве 

се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Сарај. 

II. На општината од точка I на ова. решение сс пре-
несува право на сопственост на: 

,К.О. Бојане ' \ ^ 
- Објект-задружсн дом. 
К.О. Буковиќ 
- Објскт-Селскн културен дом, без просторните на мес-
ната канцеларија. ' 1 

К.О. Глумово 
- Објскт-Сслски културен дом во изградба. 
- Објект на МЗ. 
К.О. Сарај 
- Објект на МЗ-културен дом. 
К.О. Шишево 
- Објект-фудбалско игралиште. 

- III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка. II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија".^ . , 

Бр. 23-257/49 
08 февруари 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Г е о ђ ^ е ц с ^ , ^ , ^ 
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400. 
Р,р и.сис.и! ма член 3 п а п I од Законот за уредувам-е 

на однос иге меѓу момите единици на локалната самоу-
права и единиците и; локалната самоуправа од кон про-
н 14,1\1 Н,а ( , . с л л бен .'-.-:епик на РМ" бр. 59/96), Вла-
гата ма I' му.е.п Д; . Македонија, на седницата одржана 
на КСОЛЗККЈ година донесе 

К.О. Оризари 
- објект - Мотел, и тоа само просторните на локалната 
самоуправа и на месната заедница. 
К.О. Орман 
- објект на М З . 
К.С). Ѓорче Петров 
- објект - културен дом На МЗ (до полициската ста-
ница).. 
- објект на М З во станбена зграда. 
- објект - стара неактнлнп амбуланта. 
К.О. Сарај 
- објект на МЗ, во нас. Дсксион. 

III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка П од ова:' решение Гс го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Г,р. 23-257/47 
8 февруари 2000 година 

Скопје 
402. 

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредувано 
на односите меѓу новите единици на, локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на се.дницата одржана 
на 8.02.2000 година донесе 

Р ЕГО Е П И Е 
З А П Р Е Н Е С У В А Њ Е П Р А В О Н А С О П С Т В Е Н О С Т 
ПА Н Е Д В И Ж Е Н ИМОТ О Д Р Е П У Б Л И К А М А К Е -
Д О Н И Ј А НА ОПШТИНА К А Р П О Ш В Р З О С Н О В А 

НА. С П Р О В Е Д Е Н Д Е Л Б Е Н Б И Л А Н С 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Карпош. 

П. Па општината од точка 1 на ова решение сс пре-
несува право на сопственост на: 
К Д). Ѓорче Петров 
- кп. бр. 175/10, објект на МЗ на ул. „Пролетерска". 
- објект на М З - барака Влае. 
К.О. Карпош 1 
И.Л. 4947 К.П. бр. 3007, објект на МЗ „Тафта л ице 1" со 
површина од 63 м2 и двор со површина од 459 м2 . 
К.О. Бардовци 
- Објект - културен дом. 
- Објект - фудбалско игралиште. 
К .О. Карпош 
П . П . 5 0 2 1 К.П. б р . 5 9 4 9 и 5 9 5 0 , о б ј е к т на М З „ К . Ј . П И Т У " 
со површина Од 566 м2 и двор со површина од 8461 м . 
И.Л. 603 К.П. бр. 3957, ,објект на МЗ , Д . Нерези" со 
површина од 213. -
И.Л. 4917 к.п. бр. 3476 и 3477, објект ца МЗ „Тафта-
лиџе 2" со површина од 185 м2. 
- Објект на М З „В.Тасевски" во Градежен институт. 
- Објект на М З „Карпош 1" по станбена зграда. 
- Објект на М З „Карпош 2" во станбснц зграда. 
И.Л. 4917 к.п. бр. 1673 и 1677/3, о б ј е к т а бараки на 
општината со вкупна површина од 2597 и двор со 
површина од 4110 м2 , ',,-
барака бр. Г . . ' ,1 просторија. 1 

барака бр. 3 Ј просторија, 
барака бр. 4 ' 16 простории, 
барака бр. 5 цела барака со сали. 
гаражи - Л гаражи. - . 
Магацин од 4 простории - од кои само 2 простории на 
општината. , , 
Дел од угостителскиот објект за општествена исхрана 
на вработените во општината. 
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- објект на МХ без просторијата на Месната канцела-
рија. 
- објект - пензионерски дом - кој што го користи мес-
ното население, активен. ' 
К.О. Трстеник '' 
П . П . 49 к.п. бр. 294/1, објект - фудбалско игралиште., 
со површина на игралиштето од 7550 м2. ' Ј 

, I. . ' Л 'Л 
III. Запишувањето на правото на сопственост НЛ 

Недвижниот имот од точка II од ова решение ќе ГО 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Она решение' влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-257/45 
8 февруари 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија,' 
Љубчо Гсоршсвсвн, с.р. 

404. 
Брз основа на член 3 став 1 од Законот за уредувано 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кон про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година^ донесе' 

Р Е Ш Е Н И Е ' 
ЗА ПРЕНЕСУВАМ.Е ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ. 
ДОПИЈА НА ОПШТИНА КОНОПИШТЕ ВРЗ ОС-

НОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 
' ' ' 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Коно-
пиште. 

II. На општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Бохула ј 
П.Л. 74 к.п. бр. 9/51 и 9/52, објект-училишна зграда со 
површина од 150 м2 и двор со површина од 2350 м2, 
училиштето с неактивно. 
П.Л. 73 К.П. бр. 9/242/36 и 9/245/34, објект-задружен дом 
со површина од 620 м2 и двор со површина од 2400 м2, 
руиниран и неактивен. 
П.Л. 73 К.П. бр. 9/40, обј^кт-штали со површина од 450 
м2, руинирани, неактивни. 
II.Л. 73 К.П. бр. 9/41, објект ма гоци и со површина од 
250 м , руиниран. - ' 
П.Л. Број 197, 7 куЈси-отстапени, руинирани. 
П.Л. 136 к.п. бр. 9/157 и 9/158, објект-куќа-отстапена со 
површина од 60 м2 и двор со површина од 340 м2, руини-
рана. , \ Ј 
К.О. Бојанчиште 
П.Л. 114 К.П. бр. 7/36, објск^Г-училишна зграда со повр-
шина од 170 м2 и двор со површина од 1400 кг, училиш-ѓ 
тото е неактивно. 
П.Л. 113 к.п. бр. 6/313, објект-штали со површина од 
1200 м2, рунирани.. 
П.Л. 113 

К.П. бр. 7/76, објект-Селски задружен дом со.-
површина од 500 м3 и двор со површина од 2000 м2,' 
активен. 
П.Л. 113, 3 објскти-куќи отстапени, руинирани. 
К.О. Бошава , 
П.Л. 155 К.П. бр. 13/15, објект-училишна зграда со повр-1 

шина од 180 м2 и двор со површина од 400 м% училиш-
тето с неактивно. 4 

П.Л. 156, објект-продавница, активна. 
П.Л. 157 к.п. бр. 30/2 и 30/3, објект-штали со површина 
од 460 м2 и двор со површина од 500 м2, активни. 
П.Л. Број'232 , 5 ку^и отсгапсЛи, руинирани.' 1 " А 
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к . о . Драгожел 
Н.Л. .46, 23 објекти, куќи отстапени. 
К.О. Кесендре . 
П.П. 46 К.П. бр. 8/7, објскт-учшннииа зграда со повр-
шина од 10 м2 и двор со површина од 240 кг, училиш-
тето е неактивно. 
П.Л. 59, П објекти куќи отстапени. , 
К.О. Кошани ' 
П.Л. 72 К.П. бр. 18/9 и 19/9, објскт-штала на задружен 
дом со површина од 600 м1 и двор со површина од 500 
м2, руинирана, неактивна. 
П.Л. 100,4 објекти, куќи отстапени. 
К . о . Марена 
П.Л. 94 К.П. бр. 874, објект-стара училишна зграда со 
површина од 300 мЈ, училиштето не е активно. 
П.П. 10 К.П. бр. 1140Л2, објект-Мл плински дом со повр-
шина од 126 м и двор со површина од 1907 м2, активен. 
П.Л. 139 К.П. бр. 1164 и 1165, објскт-фудбалско игра-
лиште, со површина на игралиштето 13134 м2. 
(С.О. Праведник / . 
П.Л. 66,30 куќи-оствпени, руинирани. \ 
К.О. Раец 
П.Л. 14 К.П. бр. 778, објскт-продавница со површина од 
40 м2 и двор со површина од 71 м2, активна. 
П.Л. 70 К.П. бр. 813, објект-задружен дом со површина 
од 770 мЈ и двор со површина од 1222 мг, неактивен и 
руиниран. 
(С.О. Ресава 
И.Л. 86 к.п. бр. 1286, објскт-училншна зграда со повр-
шина од 278 мѕ и двор со површина од 1156 кг, училиш-
тето е неактивно. , / " 
И.Л. 63 К.П. бр. 1516, објект-задружен дом со површина 

' од 545 мЈ ц двор со површина од 1432 м2, неактивен. 
И.Л. 133 К.П. бр. 1548, објскт-фудбалско игралиште, со 
површина на игралиштето од 13175 м2. 
К.О. Сопот 
П.Л. 345 К.П. бр. 1481, објект-задружен дом со повр-
шина од 385 мг, неактивен. 
П.Л. 180 К.П. бр. 1571, објект-фудбалско игралиште, со 
површина Иа игралиштето од 8541 м2. . 

К.О. Фариш 
П.Л, 67 кЈ1, бр. 1/59 И 1/60, објект-училишна зграда со 
Површина 08 128 м2 и двор со површина од 500 м2, 

г училиштето е неактивно. . ј 
П.Л. 100, 2 објекта"куќичттсТапсни, руинирани. 
К.О. Шешково 
П.Л. 88 К.П. бр. 4/34, објскт-училишна зграда со повр-
шина од 470 мѕ, училиштето с неактивно. 
П.Л. 42 К.П. бр. 4/35, објект-ив МЗ со површина од 430 

I м1. руиниран, неактивен. 
П.Л. 90, 19 објекти-куќи отстапени, руинирани. 
К.О. Шивец 

; И.л. 40 К,П. бр. 1232, обЈсќт-училишиа зграда со повр-
шина од 246 кг и Двор со површина од 539 м1, училиш-
тето е неактивно. 
И.Л. 40 К.П.бр. 1253, објект-задружен лом со површина 
од 214 м2 и двор со површина од 415 м% неактивен. 
И.Л. 40 К.П. бр. 1248, објект-продавница со површина 
од 105 м2 и двор со површина од 94 м2. 
И.Л. 65 К.П. бр. 708, објект-фудбалско игралиште, со 
површина на игралиштето 14861 м2. 
К.О. Кавадарци (вон град) 
И.Л. 1659 К.П. бр. 6773, објект-днскоТека „Да Луна" со 
вкупна површина 464 м2, 
ИЈ1.1659 К.П. 6790, објект-млечеи ресторан" „Бо-

' би? . Л . . ' 
К.О. Кавадарци (град) 
И.Л. 1 К.П. бр. 10240, објскт-Пионерскн дом (во из-
градба), со површина од 700 м2. 
И.Л. 1 К.П. бр. 10337, објскт-Младински дом во из-
градба ат површина лд.-иЈб м2.. 

И.Л. 1 к.п. бр. 12560, објект-ив падаритс со површина 
од 169 м2, активен. 
И.Л. 1 К.П. бр. 12575, објект на Младинска задруга со 
површинл до 91 мЈ, активен. 
И.Л. 1 К.П. бр. 13709, објскт-градски базен со површина 
од 192 м2 и двор со површина од 6405 м2, активен. 
И.Л. 6173 К.П. бр. 13^53/2, објект-ни МЗ „Браќа Досе-
ви" со површина од 97 м2. 
И.Л. 2132 К.П. бр. 12712, објскт-Стар Балкан со повр-
шина од ?33 м2 и двор со површина од 2% м2, активен. 
И.Л. 7 К.П. бр. 12689/2, објскт-порансшна Гурман кафе-
ана, со површина од 98 м^. 
И.Л. 1 к.п. бр. 13138, објект-на Општината со повр-
шина од 1069 м2 и двор со површина од 625 м2, активен! 
А подрум -- просторијата за котлара. 
^ приземје - 5 простории, 
е кат 01 -- 9 простории и две сали. 
е кат 02 -- 5 простории. ' 
в гаражи - 2 гаражи. 

III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија"/ 

Бр 23-257/43 Претседател на Владата 
08 февруари 2000 година " а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
406. -

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредувано 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на'РМ" бр. 59/%), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2000 година донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
ПА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА СОПОТНИЦА ВРЗ ОС-

НОВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката и Општина Сопотница. 

II. На општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Бабино . 
П.Л. 117 к.п. бр. 1471, објект ѓ- училишна зграда со 
површина од 346 м2 и двор Л) ,површина од 1717 м2, 
училиштето с неактивно. 1 I 
П.Л. 120 К.П. бр. 782/објект на !ИЗ со површина од 130 
м2 и двор со површина од 132 м \ 

К.О. Базерник 
И.Д. 51 К.П. бр. 473, објект - училишна зг рада со повр-
шина од 190 м2 и двор со површина од 587 м2, училиш-
тето с неактивно. 
П.Л. 53 К.П. бр. 479, објект - продавница, со површина 
од 49 м2. 4 

К.О. Боиште ' ј 
П.Л. 90 К.П. бр. 1403, објект - училишна зграда, учи-
лиштето е неактивно. - ' 
- 25 објекти - отстапени. 

! 
К.О. Брезово 
П.Л. 227 к.п. бр. 2011, објект - училишна зграда со 
површина од 143 м2 и двор со површина од 901 м2, 
училиштето с неактивно. 
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И.ЈЕ 214 К.П. бр. 3.397, објект - (фудбалско ш р а л н н п с . 
со попримиш на игралиштето К765 м". I 

К.П. Слоештица 
М.И. 162 К.П. бр. 1116, објект - задружен дом ео имир 
шина од 671 кг' и двор со површина од 7Н0 м . 
II.Ј1. 169 К.П. бр. 3068/2. објект продавница ео новр 
шина од 108 кг . 

К. О Велмевци 
Г1.Л 151 К.П бр. И80/2, објект училишна зграда еп 
површина од 81 м7 , училиштето е неактивно. 

ГИ. Запишуваното на правото на с о н с г в е т ч т на 
недвижниот имот од точка П од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Г.р 23 257/47 Претседател на Младата 
8 февруари 2000 година Република Македонија. 

Скопје Л.убчо Георгиевски, с р. 

407 . 
. Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредуван.е 

на односите меѓу новите единици на локалната самиу 
права н единиците на локалната самоуправа од кон П(Н1 
и з л е в а а т („Службен весник на РМ" бр. 59Л)6), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2000 година донесе 

РЕШЕНИЕ 
З А П Р Е Н Е С У В А Њ Е П Р А В О ПА СОПС1ВЕ1НН I 
НА Н Е Д В И Ж Е Н И М О Т О Д Р Е П У Б Л И К А МАКЕ-
Д О Н И Ј А НА ОПШТИНА Д Е М И Р Х И С А Р В Р З ОС-

Н О В А НА С П Р О В Е Д Е Н Д Е Л Б Е Н Б И Л А Н С 

Е Делбениот биланс меѓу Републиката и о п и т н и н е 
се извртува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката и Општина Демир Хн 
сл р. 

П На опнпшмга од точка I на ова решение се прс 
исчува право на сопс твеност на: 

К О. Бараково 

П Л 31 К.П. бр. 225, објект на МЗ со површина од 49 и ' 

К.О. Белче 
П.Л. I К.П. бр. 83, објект - продавница со површин.а од 
81 м' н двор со површина од 89 м'\ 
П.Л. I к.п. бр. 181, објект - штала со површина од 517 
м ; и двор со површина од 827 м ; 

К.О. Граиште 
II Л. 307 к п. бр. 873, објект задружен дом го цовр 
шина од 543 кг' и двор со површина од 500 м \ 
И.Л. 20 к.и. бр. 897, објект - продавница. 
И.Л. 20 к.н. бр. 1265/1, објект - фудбалско игралиште. 

К.О. Единаковци 
П.Л. 80 к.п. бр 745, објект." задружен дом со површина 
од 615 м ; и двор со површина од 1509 м2 , без 2 просто 
рии на амбулантата. 

И.Л. НО к.и. бр. 20Ѕ2, објект - фудбалско ифалмипс 

К.О. Журче 
И.Л 121 К.П. бр. 1236, објект з д р у ж е н дом со повр 
шина од 626 м' и двор со површина од 994 м \ 
К.О. Загориче ( 
П Л 81 к.п бр. 474 и 475, објект - задружен дом. 
П.Л 81 к.п. бр. 502,,објект - штала. 
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К О. Ку1 решмо 
П.Л. 29 к.м. бр . 1ЗА, об јект - фудбалско нгр.гпиип'с, со 
површина на ш р а л и ш т с т о 980(1 м7 . 

К. О. Поло (Гело 
И Л. 49 К.П. бр. 452, об јект - задружен дом со површина 
од 580 м2 и двор со површина од 6579 м2 . 
И .Л. 49 К.П. бр. 40, об јект - продавница со површина од 
бб м2 

П Л. 49 к .п . бр . 215, об јект - фудбалско игралиште , со 
површина на ш р а л н ш т е т о 7033 м7 . 

К . О . Обедник 
П.Л. 404 С.и. бр. 749/2. об јект на М З - пошта . 
П.Л. 98, 8 куќи - отстапени. 

К . О . Прибилци 
И.Л. 91 к.п. бр. 988. об јект - задружен дом со површина 
од 676 м2 и двор со површина од 805 кг2, без 2-тс просто-
рни на амбулантата . 

К . О . Ракитница 
И.Л. 25 к.н. бр. 385, об јект - продавница со иоврншна 
од 1.17 м'1 и двор со површина од 191 кг , 

К . р . Сладуево 
П.Л. 34 к.и. бр. 440, об јект - продавница со површина 
од 61 м . 

К . О . Слепче 
II .Л. 165 к.п. бр . 819/1, објект - Дом па културата , 
активен. 
П.Л. 31(1 к.п. бр. 2709, об јект - фудбалско игралиште 
на Демир Хисар, со соблекувални, со површина на 
ш рашич гето од 117'Н) м \ 

' )бјскт фудбалско ш р а л и ш т е на е. Слепче , со повр 
шина на игралиштето од 238) м ' . 

К О . ( милево 
П.Л. 100 к.п. бр. 673, об јект - нова училишна зграда н 
М З , училиштето с активно, и тоа само просторните во 
подрумот и на катот . 
И.Л, 323 К.П. бр. 878, об јект - амбуланта и К П , амбу-
лантата е активна, само просториите во подрумот и две 
просторни од приземје . 
П.Л. 232 к.п. бр. 668/1, Објект на М 1 , без двете просто-
рии на месната заедница. 

К .О . Стругово 
П Л. 42 к.п. бр. 1409/1, об јект - задружен дом со повр 
шина од НИ м2 . 

П .Л. 270 бр 1102, об јект - продавница. 

К . О . Суводол 
И Л. 100 к.п. бр. 120-1, об ј ект - стара училишна Зграда 
со површина од 1Н4 кг и двор со површина од 539 м ' . 
училиштето с неактивно. 
П.Л. -1 к ,и. бр 329, об ј ект - задружен дом со површина 
од 710 кг и двор со површина од 500 м . 
К . О . Кочиште 
И.Л. 75 к.и. бр. 654, об ј ект - у ч и л и ш н а зграда со повр 
шина од РЖ м2 и двор со површина од 796 кг , училиш 
г е т о е неактивно. 
И .Л. 122 К.П. ,бр. 568, об ј ект на М З со површина од 155 
кг', двор со површина од 25 м7 . 

К . П . Растојца 
И.Л. 60 к 'и . бр. 971, об јект - училишна зграда на ос 
ноќно училиште со површина од 246 кг и двор со новр 
шина од 2432 кг , училиштето с неактивно. 
И Л. 50 К.П. бр 5^6 и 954. 2 об јекти на М'1 со вкупна 
површина од 17.8 м7 . 



С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА 23 ф е в р у а р и 

К.О. Звегор 
И . Л . 7-1 К . П . б р . 1 6 0 6 , о б ј е к т - к у ќ а с о п о в р ш и н а о д 1 3 6 м 

и д в о р н а п о в р ш и н а о д 4 2 4 м ' . 

П Ј1г 74 К .П. бр. 1622, објект куќа со површина од 42 кг 
и дворна површина од 500 м ; . 
И.Л. 74 к п бр. 2153, објект-куќа со површина од'2-13 
м7 . 
П.Л. 74 к.н бр. 1622, објскт-задружен дом. 
К.О. киселица ) 
П. Л. 46 К.П. бр. 1418, објект- и рада задружен дом со 
површина од 54,КЈ м' и дворна површина од 195 м \ 
П.Л. 16 к и. бр. 2419, објскт-учнлишна крала со иопр 
ниша од 200 м и дворна површина од 9450 м \ Неак-
тивна. 
К.О. Мов Истевник . I 
П Л, 320 к.п. бр 1293, објскт-згпада со површина од 112 
Кг и дворна површина од 5(Х) м . 
Н.Јг 321 к.п бр 1450, објскт-учнлшнна зграда со повр-
шина од 279 м7 и дворна површина од 500 м2 , неактивна. 
II.Л 322 К.П. бр. 2711/2, објект куќа со површина од 60 
мЈ и дворна површина 50 м , отстапена. 
П - г " .ч бр. 2785, објскт-куќа со површина од 180 
м'. 
Н.О Очипала 
П Л 11 V. и бр, 1610, објскт-училшЈша зграда со новр 

; .Ј . , и дворна површина од 1308 м ; , исак 
н и ш а . 
К О, Разловци 
II. Л. 318 К.П. бр. 8538, објект ега р училишен објект со 
површина - ЈП );6 м? , неактивен. 
К. О. С.тамер 
П .Л. 17 к.и. бр. 443, објект младински културен дом со 
површина од 63 м? и дворна површина од 324 кг, нсактн 
вен. 
К.О. Стар Истевник 
И Л 17 к и бр. 1508, објект-задружен дом со површина 
од м и Двор со површина од 1409 м'\ 
П.Л 47 К.П. бр. 3457, објект со површина од 36 кг. 
К.О. Тработивиште 
П.Л. 6 К.П. бр, 708, п а р објект на Општината со иовр 
шина од 138 м' и дворна површина од 44-1 м? . 
П.Л. 6 к.п. бр. 794/1, објскт-куќа задружен дом со повр-
шина од 548 м2 . 
П.Л 6 К.П. бр. 1213, објект фудбалско игралиште. 
К.О. Турија 
Л.Л. 77 к.н, бр. 898, објект-училипша нрада со новр 
шина од 181 кг' и дворна површина од 500 м2 , неактивна. 
К. О Ч и ф л и к 

К.П. бр. 600, објскт-учнлншиа крала со нопр 
шина од 198 кг' и дворна површина од 602 м? , неактивна. 
К.О Делчево 
И.Л 113! К.П. бр. 6648, објект: зграда 7, со^онршина 
од 376 м стара зграда на Општина Делчево, целосно се 
пренесува. 
П Л 1037 К.П. бр. 7132, Собрание на општина со повр 
шина од 442 м и 3 помошни објекти со вкупна иовр 
шина од 195 м2 и двор со површина од 3597 мг: 

Од просториите на зградата на Собранието на опш-
тината Делчево 

иодр мог и тоа без двата магацини кон ги корнети 
геодетската управа и цивилната заштита; 

од приземје само една канцеларија; 
на Кат само 7 простории. 

III Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV Ова р( т е н и с влечева во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

; ,л л 257/39 Претседател на Владата 
К февруари 2000 година н а Република Македонија, 

. ( У л ( ГГ)Пјс- -1 аи в: Л о б ^ о Г(Ѕ̂ Ј)1 е 



23 февруари ДОО Бр. 15 -Стр . 687 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 







Стр. 6ОД- Бр. 13 ' I' I. Д I С Л У Ж Е В ^ ВЕСНИК М А ЃЕПУБЛИКА МАЈСЕД ОПИЈА 13 февруари 20(10 

К . о . л о в о Село 
П.Л. 32 е.п. бр. 61, објект - училишна зграда со повр-
шни од 90 м2 и двор со површина од 200 м3, неактивен. 

К.О. Рибница 
- објект - стара училинта зграда, неакГивен. ;. 

К.О. Сенце 
П.Л. 42 к.п. бр. 62/4, објект - училишна зграда со Повр-
шина од 150 м1 и двор со поврпмна од 500 м , неактивен. 

К.р. Сретково 
Г1.Л. 52 к.п. бр. 20/2, објект - учштнша.зграда со повр-
шина од 2(Х) м и двор со површина од 300 м , неактивен. 

К.О. Церово 
Г1.Л. 53 к.п. бр. 1/7, објект - училишна зграда со повр-
шина од 100 м' и двор со површина од 500 м2, училиш-
тето с неактивно и руинирано. . 

III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка П од ова решение во го 
спроведе Републичката геодетска управа. . 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објааувано во ^Службен весник на Република 
Максдоннја'4 

П р. 23-257/31 Претседател на Владата . 
8 февруари 2000 година Ц Република Македонија, 

Скопје ' - - Љубчо Георгиевски, е. р. 

IV. Ова решеиие влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувано во „Службен весник на Република 
Македонија". '' ^ 

Бр 23-257/30 Претседател на Владата 
8 февруари 2000 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз .основа на член 3 став 1 од Законот за уредување 
ШЈ односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" ,бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2000 година донесе . 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО ПА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА ДОЛНА БАЊИЦА ВРЗ 

ОСНОВА НА СПРОВЕДЕ!УДЕЈШ2Н1 ВИЈ!АНС 

I. Делбениот биланс меѓу' Републиката И општините 
се извршува со пренесувано Право на сопственост на 
подвижен имот од Републиката на Општина Допил Ба-
њица. 

II. На општш1ата од точка I на ова решение Се пре-
несува право на сопственост на: 

К.О. Горна и Долна Бањица 
П.Л. 2193 К.П. бр. 27/195, објект - поранешна болница 
со површина од 633 м2 и двор со површина од 2330 м2. 
- Објект - фудбалско Игралиште во Г. Бањица. 
- Објект - фудбалско игралиште во Д. Бањица. 
- Објект - кошаркарско игралиште во Г. Бањица. 

кК.О. Горна и Долна Гоновица ' . 
Т1.Л. 79 К.П. бр. 26/10, објект - училишна зграда во Г. 
Гоновица со површина од 100 М2 и двор со површина од 
300 м2, училиштето е неактивно. . 

К.О. Симница 
П.Л. 120 к.п. бр. 1/16, објект-училишна згоада со повр-
шина од 250 м2 и двор со Површина оД 1500 м^, училиш-
тето с неактивно И руинирано. ч. 

Ш. Запишувањето на правото на сопственост па 
недвижниот имот од точка П од оѓа решение ќе го 
с (ц чшодс Дјадубличта геодетска управа и. л Д П 

419. 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредувана 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/%), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
з а п р е н е с у в а њ е п р а в о н а с о п с т в е н о с т 
н а н е д в и ж е н и м о т о д р е п у б л и к а м а к е -
д о н и ј а н а о п ш т и н а ч е г р а н е в р з о с н о в а 

н а с п р о в е д е н д е л б е н б и л а н с 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесуван^ право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Чегране. 

ii. На општината од точка i на ова решение се пре-
несува право на сопственост на:. 
К.О. Форино 
п .л . 200 К.П. бр. 723, објект-задружен дом со површина 
од 310 м2 и двор со површина од 500 м . 
п .л . 200 К.П. бр. 804, објект на МЗ, без просториите на 
месната канцеларија. 
п .л . 200 дел од К.П. бр. 2204/1, објскт-фудбалско игра-
лиште. г " л " 

к.О. Чегране ' 
п .л . 1024 к 

.п. бр. 2204, рбјект на МЗ со површина од 
118 м2, без просторијата на месната кашдоарнја. 
п .л . 483 К.П. бр. 2767/1, објект-фудбалско игралиште. 
- објект-Ветерииарна станица. . 

објект на МЗ. ; 
. iii. Запишувањето на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка ii од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

i v . Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
ленот на објавувана во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр 2^-257/29 Л Претседател на Владата 
08 февруари 2000 година р е п у б л и к а Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

4 2 0 . 
Врз основа па член 3 сТ^в 1 од Законот за уредувана 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/%), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

' . . . . ' . 

Р Е Ш Е Н И Е 
з а п р е н е с у в а њ е п р а в о н а с о п с т в е н о с т 
н а н е д в и ж е н и м о т о д р е п у б л и к а м а к е -
д о н и ј а н а о п ш т и н а г о с т и в а р в р з о с -

н о в а н а с п р о в е д е н д е л б е н б и л а н с 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесуван,е право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Гостивар. 

II. На општината од точка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на:. 
К.О. Дебреше . 
п . л . 1332 к,п. бр. г ш х , х њ ^ т т њ х т ^ гинер. 
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К.О. Макари . 
П.Л. 30 к.п. бр. 314, објект - културен дом со површина 
од 439 м2 и двор со површина од 2895 м , без простори-
ите на месната канцеларија. 
- Објект на фуд. клуб, кој се користи како кафеана. 

К.О. Раштак ' 
- Објект - фудбалско игралиште, 

К.О. Сингелиќ 
- Објект - фудбалско игралиште! 
-Објект на МЗ. , ( 

К.О. Стајковци 
П.Л. 968-К.П, бр. 1025/3, објект на МЗ со површина од 
70 М2. 
- Објект на ФК Стајковци. 
- Објект - фудбалско ифалнште. 

К.О. Страчинци " 
- Објект - фудбалско игралинЈте. 
К.О. Трубарево 
- Објект - културен дом. 
- Објект - фудбалско игралиште, во С. Трубарево. 
- Објект - фудбалско Игралипгге, во Ергеле. 
- Објект - фудбалско игралиште, во Гоце Делчев. 

К.О. Црешево ) 
-Објект на МЗ. 
- Објект - културен дом. ' 
- Објект - фудбалско игра^инде. ,! 

К.О. Скопје дел 
- Објект на МЗ „Автокоманда", нов објект. ј 
- Објект - барака на МЗ „Железара". 
- Објект - барака на МЗ „Керамидиица", , / 

- Објект - бараки на Општина Ѓази Баба, 
- барака бр."1, 2 простории,' , 
- барака бр. 3, 5 простории. 
- барака бр. 4, 9 простории. 
- барака бр. 6, 6 простории. ' 
- барака бр. 8, 8 просторни. ' 1 

- барака на ресторанот /Галеб". 
- барака бр. 2, 4 простории. ' ; "(

! 

III. Запшиуванлто на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
еп(Х)педе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

П р. 23-257/20 Претседателка Владата 
08 (Јнчкрупен 2000 година , , а Република Македонија, , 

Скопје ЛЈубчо Георгиевски, с.р. 

429. \ 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредуваше 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр, 59/96), Вла-
дата на Република Македонија^ на седницата одржана 
на ОН.02.2000 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЈА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА БЛАТЕЦ ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувана право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Блатец. 

II. На општината од точка 1 на ова решение се пре-
несува право на,сопствсност на: 
К;0. Блатец , 
П.Л. 620 К.П. бр. 8070, објект-задружсн дом со повр-
шина од 693 м2 и двор со површина од 2203 м2, објектот 
е активен. 
П.Л. 1326 К.П. бр. 7293, објскт-зграда - месна заедница 
со површина од 173 м2 и двор со површина од 412 м2 и 
тоа само просториите на месната заедница, клубот на 
пензионерите и салата за венчавани:. 
ПЈ1. 621 к.п. бр. 7715/2, објект-куќа - отстапена со 
површина од 49м2 и двор со површина од 36м2. 

III. Запишуваното на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
Денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 23-257/19 Претседател на Владата 
08 февруари 2000 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Гсортсвскм, с.р. 

430. \ ' : 

Врз Основа на член 3 став 1 од Законот за уредување 
на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците На локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

,::ј / 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА, ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ. 
ДОПИЈА НА ОПШТИНА ВИНИЦА ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 
I А . ^ V ' 
I. Делбениот биланс Меѓу Републиката и општините 

се извршува со пренесуваше право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Виница. 

II. На општината од точка I на ова решение се прс-, 
нссува право на сопственост на: 
К.О. Виничка кршла 
П.Л. 24^ К.П. бр. 1806, ,објект - училишна зграда со 
површина од 150 м2 и двор со површина од 3809 м2, 
неактивен. , 

К.О. Градец 
П.Л. 352 к.п. бр. 3230, објект -месна заедница со повр-
шина од 18 м2. 
П.Л. 352 К.П. бр. 3240, објект- продавница со површина 
од 37 м2 и кафеана со површина од 132 м2 со двор со 
површина од 329 м2. 

К.О. Драгобраште ' 
П.Л. 177 К.П. бр. 2254, објект-месна заедница со повр-
шина од 110 м и двор 847 м2 и тоа без просториите на 
месната канцеларија и на амбулантата. 

К.О. Истибања 
П.Л. 1013 К.П. бр. 386, објект - старо училиште со 
површина од 228 мЈ и двор со површина од 2463 м2, 
неактивен. 
П.Л. 1013 К.П. бр. 372, објект - задружен дом со повр-
шина од 122 м2, неактивен. 
- К.П. 386, објект нов, на МЗ и тоа без п р е т р п и т е на 
месната канцеларија со површина од 42 м2. 
П.Л. 1013 К.П. бр. 268, објект - куќа со површина од 202 
м2. 

К.О.Јакимово , 
П.Л. 682 к.п. бр. 1446, објект - задружен дом со повр-
шина од 483 м2 и двор со површина од 1411 м2. 
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П.Л. 294 К.П. бр. 412, об јект - помошна куќа со повр-
шина од 17 м2 . 
П .Л. 294 К.П. бр. 414, об јект - помошна куќа со повр-
шина од 35 м2 . ' ' -
П . Л . 658 К.П. бр. 1448, о б ј е к т - пумпна станица со повр-
шина од 81 ' ^ ' Ч " ' " 

К . О . Калиманци 
П .Л . 340 К.П. бр . 4705, об јект - училишна зграда со 
површина од 162 м2 и двор со површина од 4528 м 2 , 
неактивен. 
П.Л. 337 к.п. бр. 3188, објект ± четири згради на стара 
полициска станица со површина од 461 м 2 , и тоа само 
четвртата зграда - продавница. 
П.Л. 337 К.П. бр. 3193. објект - амбуланта и продавница 
со површина од 160 м2 и двор 3415 м2 и тоа без просто-
риите на амбулантата. ' \ ' 
П.Л. 337 К.П. бр. 4706, об ј ект Ј- продавница со површина 
од 70 мг и двор со површина од 309 м2 . 

К . О . Лаки 
П.Л. 177 К.П. бр. 4308, об јект - задружен дом со повр-
ш и н а ^ 231 м2 и двор со површина од 500 м2 и тоа без 
просторните, на месната канцеларија и амбулантата . 
П.Л. 177 К.П. бр. 4309, об ј ект - помошна зграда со 
површина од 33 м2 и двор со површина од 65 м . 

, П.Л. 177 К.П. бр . 4351, о б ј с к т - п о м о ш н а зграда - о т с т а -
пена ех) површина од 50 кг и двор со површина од 52 м 2 . 
П.Л. 177 К.П. бр. 4573, об ј ект - Помошна зграда-водс- ' 
ницју со површина од 30 м 2 и двор со површина од 140 м 2 . 
Г1.Л. 177 К . П . бр. 4393, об јект - зграда - отстапена со 
површина од 61 м2 и двор со површина од 224 м2 . 

К . О . Пекл.ани 
Г1.Л. 254 к.п. бр. 1701, об ј ект - селска сала со површина 
од 114 м а . 
- објект - ,нова селска сала во маало Крушево . 
К . О . Трсино, 
П.Л. 173 К . П . бр. 6013, - објект - месНа -заедница со 
површина 1од 72 м 2 и двор со површина од 500 м2 . \ 
П.Ј1. 174 К .П . бр. 4540, об јект - куќа - отстапена со 
површина од 40 м2 и двор со површина од-90 м2 . 
11.Ј1. 341 к.п. бр. 3668, об јект - помошна просторија со 
површина од 20 м2 . 

К . О . Виница ' / 
11.Л. 259 к.п. бр. 1839, два објекта со површина од 585 
м2 И двор со површина од 2102 м 2 , од кон само во 
вториот објект - и тоа во приземјето каде се сместени 
политичките ' партии и здруженија . 
П.Л. 3880 К.П. бр . 1319, об јект - задружен дом со повр-
шина од 670 м2 и двор со површина од 719 м2 и тоа без 
просториите на кино салата . 
- об јект - зграда на Станбена задруга со површина од 
115 м 2 . 
I I .Л. - К.П. бр. 8519, об ј ект - зграда на Собранието на 
општината со површина од 911 м 2 . 
Подрум: 2 просторни. 
Приземје: 4 просторни. 
1. кат: 4 простории со големата сина сала. 
2. кат: 1 просторија. 
3 . кат: 10 простории. . л ( Ј , 
4. кат ; 2 простории. ' 1 ' и 

III . З а п и ш у в а н о т о на правото на сопственост на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
дс1кгг на об јавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" . 

Бр . 23-257/18 Претседател на Владата 
08 февруари 2000 година н а Република Македонија , 

Скопје Љ у б ч о Г с у ш е в с к и , с.р. 

431. 
Врз основа на член 3 став 1 од З а к о н о т за уредувано 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кон про-
излегуваат ( „Службен весник на Р М " бр! 59/96), Вла-
дата на Република Македонија , на седницата одржана 
на 8.02.2000 година донесе I 

Р Е П1 Е II И Е 
З А П Р Е Н Е С У В А Њ Е П Р А В О Н А С О П С Т В Е Н О С Т 
Н А Н Е Д В И Ж Е Н И М О Т О Д Р Е П У Б Л И К А М А К Е -
Д О Н И Ј А Н А О П Ш Т И Н А И З В О Р В Р З ( И Н О В А Н А 

С П Р О В Е Д Е Н Д Е Л Б Е Н Б И Л А Н С 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано право па сопственост на 
недвижен Имрт од Републиката на О п ш т и н а И з в о р . 

II. Н а општината од точка 1 на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К. О . Владиловци 
I I .Л . /1 К.П. бр. 20, објскт-училишЛа зграда со повр-
шина од 112 м 2 ! ! двор со површина од 700 м2 , училиш-
т с з о с неактивно. 
I I .Л. 50, 13 куќи отстапени. 
П .Л. 50 К.П. бр. 17, објект-задружен дом со површина 
од 740 м2 и двор со поврппрнз од 3600 м 2 . 

К.О. Долно Врановци . 
П . Л . 83 К.П. бр. 1, об јект-училишна зграда со површина 
од 212 м2 и двор со површина од 4460 м 2 , училиштето е 
неактивно. 
П .Л . 164 к.п. бр. 19, објскт-училнпша зграда со повр-
шина од 272 м2 и двор со површина од 228 1Г, училиш-
т е т о с неактивно. 
I I .Л. 164, 4 куќи-отстапснн. 
I I .Л. 75 К.П. бр. 22, објект-задружен дом со површина 
од 310 м2 и двор со површина од 440 м 2 . 
П . Л . 75 К.П. бр . 108, об јект на МЗ со површина од 40 м2 

и двор со површина од 200 м?. , 
П . Л . 75, 17 Куќи-отсгапени. ' ! ' -,'' 
К . О . И з в о р 
П .П . 126 к.п. бр . 36, об јект куќа-отстапсиа со површина 
од 80 м2 и двор со површина од 500 м 2 . 
П .Л. 112 К.П. бр . 37, објскт-задружсн дом со површина 
од 700 м2 и двор со површина од 2200 м 2 , без просторн-
ите на месната канцеларија , училиштето и библиоте-
ката . 
П . Л . 112, 5 објскти-отстапснн. 
- об јскт -фудбалско игралиште со соблекувални. 

К . О . Крнино - ! 
П . Л . 19 к.п. бр. 1, објскт-училишна зграда со површина 
од 300 м2 и двор со површина, од 180 м 2 , училиштето с 
н е а к т и в н о . . 

К . О . Мартолци 
I I .Л . 61, 4 куќи отстапени. 

I 
К . О . Оморани 
И . Л . 102 К.П. бр. 22, објскт-учнлинша зграда со повр-
шина од 300 м 2 и двор со површина од 400 м , училиш- ' 
тото с неактивно . ,. 
П .Л . 101, 3 куќи-отстапсии. 

К . О . П о м е н о в о 
П.Л, 20, 4 куќи-отстапсни. 

К . О . П о п а д и ј а ' 
П . Л . 75 К.П. бр . 33, објскт-училишна зграда со повр-
шина од 300 м^ и двор со површина од 500 м 2 , училиш-
т е т о с неактивно . 
П . Л . 48, 54 објскти-отстапсни. ^ -
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Л . Л . 17 к.м. бр. 26/14, куќа-отсгапсна ео површина од-
140 мЈ. 
К.О. Голозинци ' 
П.Л. 31 к.п. бр. 587, објект-учнлтпна зграда со повр-
шина од.326 кг н двор со површинп од 500 м , училиш-
тето с неактивно, 
К.О. Горно Врановци , 
П Л . 677, 286 куќи-отстапени и пом.објектн. 

К.О. Крајници 
П.Л. -18 к.п. бр. 1, објект-училишна зграда со површш1а 
од МИ м2 и двор со површина од 700 м1, училиштето е 
неактивно. 
П.Л. к.п. бр. 2, објскт-задружсн дом со површина од 
300 м' н двор со површина од 900 м2. , ј, Ј 
П.Л. 48, 10 објскти-отстапсни. ' ' -
К.П. Крива Круша 
П.Л. 9 к.п. бр. 50, објскт-учнлмшна зграда со површина 
од 61 м2 и двор со површина од 564 м2, училиштето с 
неактивно. ' . ' -
Ќ.е). Лисиче - 1 

П.Л. 81 к.п. С р . 120/26, објскт-задружен дом со повр-
шина од 470 м . \ 
Г1.Л. 81 к.п. бр. 160, објскт-училинша зграда, училиш-
тето е неактивно. 
П.Л. 81 К.П. бр. 73/25, објект амбуланта, неактивна. 
П.Л. 81 К.П. бр. 154/26, објект-штала-отстапсни со 
површина од 500 м2 и двор со површина од 600 м2. 
И.Ј1. 7Н, 13 објскти-отстапени. ' . 
К.О. Мелница 
П.Л. 171, 63 објсктн-отсталсни., ; 
К.О. Машка , Р 
II.Л. 2 к.п. бр, 341, објскт-куќа - отстапена. 
П.Л. 371 к.п. бр. 340, 4 објекти на поранешната опш-
тина. ' .,. 

к.п. бр. 374/4, објскт-станбена зграда. 
- К.П. бр. 374/6, 3 објекти. 
Г1.Л. 2 к.п. бр. 414, објект-задружен дом со површина 
од 620 м2. ' 
И.Л. 90 к.и. бр. 1295/1, 3 објекти на станбена зграда. 
11.Л. XI к.п. бр. 339, објскт-Ветсринариа станица со 
површина од 210 м2 и двор со површина од 2600 м2, 
неактивна. 
- објеКт-фудбалско игралиште Ј?О соблекувални. -
- објект-стара училишна зграда. 
П.Л. 1 К.П. бр. 667, објскт-учклиште со површина од 
467 м2 и двор со површина од 1051 иг, неактивно. I 

ЈП. Занишуваното На правото на сопственост на 
неданжциот имот од точка И од ова решение Не го 
спроведе Републичката геодетска управа. 1 

IV. Ова роните влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник Па Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-257/15 Претседател на Владата 
8 февруари 2Ш) година н а Република Македонија, ' 

! Скопје Л)убчо Титиевски, с.р. 

434. ' 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за уредувано 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат (,.Службен весник на РМ" бр. 59ЛЈ6), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2000 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУВИКА МАКЕДОН 
КИЈА НА ОПШТИНА БОГОМИЛА ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

1. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Богомила. 

П. Па општината од точка I на оћа решение се пре 
несуаа право иа сопственост на: . 

V 
К.О. Бистрица 
П.Л. 143 к.п. бр. 93, објект - училишна зграда, училиш-
тето е неактивна. : 

П.Л. 100 К.П. бр. 139/2/1, објект - воденица (отстапена) 
со површина од 5 м2. 
П.Л. 100,17 куки - отстапени. 

К.О. Богомила 
П.Л. 184 К.П. бр. 5/64, објект Спомен куќа на П. Поп -
Лосов со површина од 100 м2 и двор со површина од 400 
м , само просториите на локалната самоуправа. 
П.Л. 184, 3 куќи - остане ни. 
- Објект - задружен дом. 

V 
к . о . Габровник 
П.Л. 16, 6 куќи - отстапени. 

к . о . Мокрени ' 
П.Л. 54 к.п. бр. 70, објект - училишна зграда, училиш-
-гето е неактивно. / 

П.Л. 55, 14 куќи - отстапени. 

К.О. Нежилово 
П.Л. 69 к.п. бр. 168, објект - училишна Зграда со повр 
шина од 80 м2 и двор со површина од 400 м2, училиш 
тото е неактивно. . . 
П.Л. 64, 3 куќи - отстапени. 
К.О. Ораовдол 
П.Л. 15 К.П. бр. 4, објект - училшпна зграда со повр 
шина од 100 мѓ и двор со површина од 500 м , училиш 
тето е неактивно. 

П.Л. 15 К.П. бр. 23, објект - Планинарски дом со повр 
шина од 20 м2 и Двор со површина од 200 м'.-
П.Л. 30, 29 објекти - отстапени. 

К.О. Ореше 

П.Л. 131, 10 објекти - отстапени. , 

К.О. Папрадиште 
П.Л. 72 К.П. бр. 194, објект - училишна зграда со повр 
шина од 310 м7 и двор со површина од 1300 мЈ, училиш 
тето с неактивно. 

П.Л. 73, 6 куќи - отстапени. 

К.О. Согле 

П.Л. 161, б објекти - отстапени. 

К.О. Теово П.Л. 79, 9 објекти - отстапени. . Л " К.О. Црешнево 
П.Л. 29 к.п. бр. 19, објект - училишна зграда со пов1 
шина од 100 м5 и двор со површина од 600 мЈ, училии 
тето с неактивно.' 
П.Л. 30, 3 куќи - отстапени. 

III. Запишуваното на правото на сопственост I 
недвижниот имот од точка II 6д ова решение ќе I 
спроведе Републичката геодетска управи. 

IV! Ова решение влегува во сила наредниот ден с 
денот на објавуваното во „Службен весник иа Рсп; 
блика Македонија". -

Бр 23 - 257/14 Претседател иа Владата 
8 февруари 2000 година ма Република Македонија, 

Скопје А у ^ Г в о г п ж ш п ш , с р . 
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III. Запишуваното На ораното на сопствен? чт на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сида наредниот ден од 
денот на објавувано во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Г.и 21 257/12 Претседател на Владата 
X (реируарн 2000 година ^ ^ п у б л и к а Македонија. 

Скопје Љубчо I г о р н е в с к и , с.р. 

437. 
- Врз основа На член 3 став I Од Законот па урсдуван.с 

на односите јисѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кон про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08. 02. 2000 година донесе ; 

Р К Ш К П II Е 
З А П Р Е Н Е С У В А Њ Е П Р А В О НА С О П С Т В Е Н О С Т 
ПА Н Е Д В И Ж Е Н И М О Т О Д Р Е П У Б Л И К А МАКЕ-
Д О Н И Ј А ПА ОПШТИНА Ц А П А Р И В Р З О С Н О В А 

НА С П Р О В Е Д Е Н Д Е Л Б Е Н Б И Л А Н С 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано'право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Цапари. 

II. На општината од точка I ца ова решение се пре-
нссуиа право на сопственост на: 

К.О. Гопеш ' . ' " 
П.Ј1. к.п. бр. 361 и 362, објект - училишна зграда со 
површина од 188 м ; и двор со површина од. 834 кг1/ 
училиштето е Неактивно. 
И Ј1. 145,12 куќи - отстапени. ' 

К.О. Горно Српци 
П.Л. 61 к.п. бр. 1147, објект - училишна зграда со 
површина од 140 мл и двор со површина од 631 мл, 
училиштето с неактивно. 
П Л . 126 К.П. бр. 1786, објект на МЗ. 
П.Л. 233, 3 куќи - отстапени, 
К.О. Доленци / 
П.Л. 10Х и 46 К.П. бр. 971 и 972, објект - продавница. 

К.О. Ѓавато 1 

П Л . 226 К.П. бр. 1174. објект - стара училишна зграда 
со површина од 201 М и двор со површина од 3084 м , 
училиштето е неактивно. 
II Л. 226 К.П. бр, 1667, о б ј е к т - н о в а училишна зграда со 
површина од 129 м2 и. двор со површина од 266 мл. 
училиштето е неактивно. . 

К.О. Кажани 
П.Л. 254 к.п. бр. 519, објект - задружен дом со повр-
шина од 199 мл и двор со површина од 210 м2, без двете 
проетории на месната канцеларија. 
11 Л.370 к.п. бр. 693/1, објект на МЗ со површина од 58 
м' и двор со површина од 176 мл . 
И Л . 372 к.м. бр. 712, објект на МЗ со површина од 80 
м' и двор со површина од 1859 м2. 

К . о . л е р а 
П Л . 95 к.и. бр. 549, објект - задружен дом со дпор со 
површина од 283 м2. 
П Л . 95 к.п. бр. 1123, објект - продавница. 
- Објект - училишна зграда, неактивна. 

К.О. Метимир 4 

П Л . 2 к.п. бр. 323, објект - училишна зграда со повр-
шина од 81 м2 и двор со површина од 229 м \ училиш-
тето е неактивно. 

К.О. Маловиште 
П.Ј1. 175 и 270, 3 куќи отстапени 
- Објект - училишна зграда, неактивна. 

К.О. Рамна 
П.П 161 К.П. бр. 220, објект училшшм мр.зда, учн-
л и штето е неактивно. 
И Л . 147 К.П. бр. 223, објект - з д р у ж е н дом. "ич про 
с т о р и т е на месната канцеларија и на амоул.-нмаг:!. 

К.О. Ротино 

П.Л. 94 к.п. бр. 872/1 ,-објект - задружен дом 

К.О. Цапари 
11.Ј1. 1919, објект - С е л с к и к у л т у р и дом. без простори-
јата па месната канцеларија. 
- Објект - фудбалско игралиште. 
П.Л. 919 К.П. бр. 2453, објск г на МЧ со понрншна од 124 
м^ и двор со површина од 402 м ; . 

III. Занишуваното на п р а в о т 11:1 сонезнежнт на 
недвижниот имот од точка II од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила најчудниот ден од 
денот на објавувано во ,.Службен весник на Република 
Македонија". , г 

Вр. 23 257/1 1 ' Претседател на Влада 1.3 
08 февруари 21ХН) година Република Македонија, 

Скопје Л ^ б ч о Георгиевски, с р. 

438. 
Врз основа на член 3 став 1 од 'Законот за уредувано 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кон н а -
влегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59Л)6), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе 

I 

Р Е III Е И П Е 
З А П Р Е Н Е С У В А Њ Е П Р А В О НА С О П С Т В Е Н О С Т 
НА Н Е Д В И Ж Е Н И М О Т ОД Р Е П У Б Л И К А М А К Е -
Д О Н И Ј А Н А О П Ш Т И Н А С Т А Р А В И Н А ВРЗ ОС-

Н О В А Н А С П Р О В Е Д Е Н Д О БЕН БИЛАНС: 
I 

1. Делбениот биланс меѓу. Републиката и опни шине 
се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Старавина. 

ј 
И. На онштиннта од точка I нН ова решение се пре-

несува право на сопственост на: 

К.О. Брник 
П.Л. 58 К.П. Г)ЈЈ. 290, објскт-училншна орала, училиш-
тето с неактивно.' 

К.О. Пудимирци 
I I . Л . 8 8 К . П . бр. 1 2 6 3 , објект-учнлинша права со И О В Ј ' 

шина од 165 м и двор со површина од 1865 м', училиш-
тето с неактивно. 
П.Ј1. 30, 11 куќи отстапени и 1 воденица. 1 

К.О. Груништа 
П.Л. 105, 20 куќн-отстаисни. 

'1 
К.О. Градешница 
П . Л . 1 К . П . бр. 2 2 . 0 3 и 2 2 0 1 , објект училишна нрада со 
површина од 155 мл и двор со површина од 3 ,Ј02 м". 
училиштето е неактивно. 
И. Л. 314 к.и. бр. '2458, објскт-про дави ица со двор со 
површина од 581 м2. 

СЛУЖБЕН НЕСИ П К ПА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА бр И с т^ .Ч'I 
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439. ' . 
Врз основа на адем 3 став 1 од Законот за уредувана-

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа ла кон про-
излегуваат ( , ,Службен весник на РМ", бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 08.02.2000 година донесе ј. 

Р Р, П! Е И И Е 
ЈА П Р Е Н Е С У В А Њ Е ПРАВО ПА СОПСТВЕНОСТ 
НА III ДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА МОГИЛА ВРЗ ОСНОВА 

НА С П Р О В Е Д Е Н ДЕЛБЕН БИЛАНС ч 

I. Делби: имот, биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесуваше право на сопственост на 
не.движен мм г о д Републиката на Општина Могила. 

!1 На општината од точка I на ова решение се пре-
не.сува право на сопственост на: 
К.Г). Беранци 
П.Л. 142 к.п. бр. 1708, објскт-младинска сала со повр-
шина од 129 мг . ; - 1 

- Објект \далеко игралиште. 

К.О П а т а р и ц а 
И ,Л 72 к.?? бр 942, објект на М З со површина од 108 
м' и двор со површина од 500 м' 
И.Д И к п. бр, 530, ббјскт-фудбалско игралиште,. 

К О. ДОЛНО СРПЦИ 
П Л. 7.62 к.п бр. 1152/1, објект на М З со површина од 
140 м2 

(ТД. О . п. бп 14-13, објект на МЗ со површина од 130 
мг двор ! површина - од 489 м2 , без просторните на 
амбу.?пн- гата и на месната канцеларија. 
П Л .'2 к и, бр. 1355, објект-фудбалско игралиште со 
површина од 6215 м \ -

К.О. Иванковци 
- I ,Л. к.п. бр. 2163, објскт-фудбалско игралиште со 
соблекувални, зграда со површина од 72 м2 и игралиште 
со површина од 10133 м2. 

К О. Лознани 
И 1 53 к.м. бр. 995, објек^-училишна зграда со повр-
шина ги, 142 м" и двор со површина од 1348 м2 , училиш-
тето с исакгнвно. 
И.Л 26 к п, бр, 1092/2, објект на М З со површина од 
ЛОЗ м \ . 
И 1.1 113 к.н. бр. 918, објект фудбалско игралиште, со 
'површина на шралинпего од 23991 м2. 

К.О. Могила ' 1 

П.Л. )60 К.П. бр. 2933/1, објскт- месна канцеларија со 
површина од 112 м^ и двор со површина од 500 м2, без 
просторијата на ме.сната канцеларија. 
П.Л. 35И К.П. бр. 2933/2, објект гзадружен дом со повр-
шина од 642 м \ 
5? Д 358 к.м бр. 2485/2, објект фудбалско игралиште 
со соблекувални, зграда со површина од 52 м ' и игра-
лиште со површина од 10980 м2. 

. 12 к.п. бр. 820, објскт-училишиа зграда со повр-
од 113 м и двор со површина од 792 м , училиш-

н о , Новоселани 
И ,Л 
шина од 11Л м" и двор 
те го с неактивно. 
П. Л. 574 к.п бр. 802/2, објект на М З со површина од 90 
м7, н двор со површина од 160 м2^ 

К.О. Подино . 
1- И. ; к и бр 654, објект на МЗ со 'површина од 72 м 
и двор со површина од 500 м2 . 
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446. 
Врз основа ма член 3 став 1 од Законот за уредувам-е 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/%), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2000 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО ВРЗ ОСНОВА 

НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувана: право на соло не ност на 
недвижен имот од Републиката на Општина Пехчево. 

II. На општината од точка I ма ова решение сс пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Негрево 
и . л . 109 К.П. бр. 2882, зграда - задружен дом со повр-
шина од 480 м2 се состои од сала, продавница и магацин. 
И.Л. 110 К.П. бр. 2752, зграда - училиште неактивно со 
површина од 191 м2 и двор со површина од 3670 м2. 

К.О. Панчарево 
И.Л. 335, идеален дел од 19/23 од к.п. бр. 3740, зграда 1 
- сала, кафеана, две продавници, четири магацински 
простории, две помошни простории со површина од 569 
м и зграда 2 - кафеана и продавница - корисник 3 3 
„Панчарево" со висина на идеалниот дел од 19/23 и 
зграда 3 со површина од 229 м и двор со површина од 
1.869 м2 во висина на идеалниот дел од 19/23. 

К.О. Робово 
П.Л. број 7 К.П. бр. 1384, зграда - задружен дом со 
површина од 650 м и двор со површина од НО м . 
П.Л. број 181 К.П. бр. 1429, куба - отстапена со повр-
шина од 32 м2. 

К.О. Умлена 
П.Л. број 126 к.п. бр. 2461, објект кој го користи мес-
ната мелница - сала, продавница, помошен објект. 
П.Л. број 466 К.П. бр! 2455, зграда - магацин со повр-
шина од 188 м2, / 
К.О. Црник 
И.Л. број 262 К.П. бр. 3685, зграда - задружен дом а) 
површина од 245 м2; 
И.Л. број 262 К.П. бр. 3732, зфПда со површина од 135 
м 1 . 

К.О. Чифлик 
П.Л. број 123 К.П. бр. 1371, згради - задружен дом ^ сала 
со површина од 360 м2. 
П.Л. број 118 К.П. бр. 1600, воденица со површини од 60 
ма во висина од 2/24 идеален дел. 

К.О. Пехчево 
И.Л. 'број 781 К.П. бр. 283, зграда - задружен дом -
библиотека, кино сала, продавница и канцеларија со 
површини од 639 м2 и двор со површини од 297 м1 и тоа 
симо делот од нбјсктит кој го користи „Млечни". 
П.Л. број 781 К.П. бр. 423, зграда - резервоар за води со 
површина од 30 м2. 
П,Л. број 781 К.П. бр. КИМ, кради - комунални дејности 
со површина од 56 м1. 
П.Л. број 781 К.П. бр. 1005, зграда - помошен објект -
комуналии дејности со површини од 41 м2„ 
П.Л. број 781 К.П. бр. 10П6/1, зграда - пензионерски дом 
со површини од 95 м2 двор со површина од 1485 м2. 
М.Л. бро! 781 р.п. бр. 1068/1, објект - сали со површини 
од 314 м Д в о р со површина од 585 м2 . . 

П.Л. број 781 к.м. бр. 1767/2, објект - колиба со повр-
шина од 109 м2. 
- фудбалско игралиште со придружни објекти. 

III. Запишуваното на правото на сопствешкт ма 
нсдпнжниот имот од точка П од ова решение ќе го 
спроведе Републичката геодетска управа. 

IV. Ова решение влегува во сила Наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр 23-257/2 Претседател н а Владата 
8 февруари 2000 година и а Република Македонија, 

Скопје ЛјуСчо I сор! мелеки, с.р. 

447. 
Врз (кнова па член 3 стап-1 од Законот за уредување 

на односите меѓу новите единици на локалната самоу-
права и единиците на локалната самоуправа одекон про-
излегуваат („Службен весник на РМ" бр. 59/96), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8.02.2000 година донесе 

У Р Е Ш Е И И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАПО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕ. 
ДОПИЈА ПА ОПШТИНА ПЕРОВО ИРИ ОСНОВА 

ПА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС 

I. Делбениот биланс меѓу Републиката и општините 
се извршува со пренесувано право на сопственост на 
недвижен имот од Републиката на Општина Берово. 

II. На општината од томка I на ова решение се пре-
несува право на сопственост на: 
К.О. Владимирово 
II.Л. 802 ки. бр. 13/588, зграда со површина од 87 м2. 
П.Л. 802 кп. бр..13/397, зграда со површина од 87 м2" 
штала. 
II.Л. 802 кп. бр. 13/643, дел од зграда - плевна. 
П.Л. 360 кп. бр. 13/579, зграда со површина од 103 м2 и 
тоа без просторија во која с сместена Месната канцела-
рија. 
Г1.Л. 251 кп: бр. 13/399, зграда со површина од 600 м2м 
дворно место со површина од 681 м2 - Здружен дом. 

I 

К.О. Будинарци 
И.Л. 223 кп. бр. 4420, објект - магацин со површина од 
262 м2 и двор во површина од 244 м2. 
И.Л. 223 кп. бр. 4427, зграда со површина од 57 м2 и 
двор со површина од 500 м2. 
И.Л. 223 кп. бр. 4579, зграда - задружен дом површина 
од 266 м2, двор со површина 45 м2 и тоа без просторија 
во која о смсстсни месната канцеларија. ' 
И.Л. 223 КП. бр. 4578, зграда - продавница со површини 
од 1060 м2. 
И.Л. 223 кп. бр. 4881/1, зграда - магацин со површина 
од 45 м2. 

К.О. Двориште 
И.Л. 112 кп. бр. 19/14 - 3, зграда со површина од 500 мЈ. 
К.О. Мачево 
И.Л. 173 кп. бр. 655, 'лрада - здружен дом со попр 
шина од 112 м2 и двор со површина од 28 м2 кој се состои 
од продавница и сала. 
И Л. 173 кп. бр. 656, згради - продавница со површини 
0,1 /Уф м2. , 

К.О. Митрашинци 
И.Л. 335 кп. бр. 9475., зграда - магацин не се користи со 
површина од 279 м2. 
И.Л. 335 кп. бр. 9502, зграда - продавница не се корист 
со површина од 98 м2. 
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( К повикот суд но Прилеп со решение Ст. бр. 9/2000 
1.ч 10.02.2000 година отпори стечајна постапка над 
должникот Производно градежна услужна задруга ,.Ка-
мер! ран компани" увоз-извоз Прилеп ПО, со седиште 
на ул. „Г.ошко Кука", бр 18, запишан по регистарска 
влошка бр. 2-696. Ни гола со предмет на работеше 
маршин мнаетчнски работи но градежништпо со жиро 
сметка 4П00-601-12М6 но Заводот за платен промет 
Филијала Прилеп. 

Омилената стечајна постапка над должникот не сс 
проведува Но се заклучува, поради нсман.с на имот. 

Од Основниот суд но Прилеп. ' (7119) 

' Ценовниот суд во Кичево со решението Ст. бр. 64Л)9 
од 2Д.01.2'КК! година отвори стечајна постапка над 
должникот ПИТ „СНЕЖАНА" Д О О Кичево, ул. „Бо-
рце Кидрич" бр. 44, но истата не се спроведува, поради 
Немање на стечајна маса за намируваше на трошоците 
м постапката. 

С.е мклучуна стечајната постапка над должникот 
Претпријатие Ја производство и промет „ С Н Е Ж А Н А " , 
Кичево, ул. ,,Борис Килрнч" бр. 44, согласно член 64 
стан од Законот за стечај. 

()д ()снопииот суд во Кичево. (7120) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Ст. бр. 2268/97 од 14.12.1998 го-
дина, мклучеиа е стечајната постапка над стечајниот 
ДОЛ А Н И Ќ Претпријатие за трговија на големо и мало, 
друмски сообраќај „ М А Н 1УС-НКСП01Т" Скопје, со 
е..днине на бул „Е.двард Кардел." бр. 75, со жиро 
I метка бр. 40110 601-52418 

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од рсшетајќи - на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, 

4 )д Основниот суд Скопје 11 - Скопје. (7126) 

Основниот' суд Скопје 1 - Скопје објавува дека со 
решението Ст. бр. 543/96 од 15.02.2000 падина с заклу-
чена стечајната постапка над должникот Претпријатие 
за внатрешна и надворешна трговија „МОДАНА" нз-
Р.ОЈ увоз Скопје, со седиште на ул. „Никола Вапцаров" 
бр. 2-4 и жиро сметка 40100 601-140504 се заклучува. 

По правосилната на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата Пјш опој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6740) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 262/ 
99 од 11.02.2000 год,, н а д ' И П О Петро ЈКГи) Насто со 
дејност трговија, жиро сметка 40300 601, при З П П Би-
тола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе ,и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд по Битола. (7111) , . 
Г\ 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 12/ 
о д 10.02.2000 отвори стечајна швеѓанка над долж 

пикот Приватно претпријатие за т р т в и ј а на големо и 
мало увоз-извоз „"ЦЦРО - ПЕЦКО" со седиште на ул. 
,.Андон Слабејко" бб, запишан по регистарска влошка 
бр. 1 1X2,83 на Окружниот стопански суд но Битола, со 
предмет на работете производство на мебел од дрво, со 
жиро сметка 41100-601 -34852 во Заводот за платен про-
мет Филијала Прилеп. 

Отворената стечајна постапка према должникот не 
се спроведува но се-заклучува, поради немана на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. ' (7112) 

Со решение на Стечајниот Сонет при Основниот суд 
го Струмица под Ст. бр. 219/99 од 07.02.2000 година с 
отворена стечајна постапка над должникот 1ЃГ1С „ПА-
К О М " од Струмица Но е одлучено истата да не се сиро-

,̂ ДГМЈЗ поради немаше имот на должникот, заради што 
а Ое заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горкг-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд по Штип во рок од 15 дена од 
денот на објавуваното на решението во „Службен вес-
ник на ГМ". 

Но правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на П1ч:т-
прнјатнјата. 

Од Основниот суд во Струмица. (7113) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот суд 
по Струмица под Ст. бр. 228/99 од 07.02.2000 н.диНа с 
отворена стечајна постапка над должникот ПП У Т,.ОР-
З О " од Струмица, но с одлучено истата да не се сирово 
лупа поради немана имот на должникот, заради што и 
се заклучи. 

Доверителите можат со жалба Да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип по рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението по „Службен вес-
ник на РМ". 

По правосилноста на решението, пгрснансдсното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (7114) 

Со решение на Стечајниот совет ири Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 15/2000 од 08.02.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТТ „ВЕР-
-МИЈ1" од Струмица но с одлучено истата да не се 
спроведува поради немана имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд но Штип но рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението но „Службен вес-
ник на РМ". 

По правосилноста на решението, трснаведсното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (7115) 

Л И К И И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение па оној суд Л бр. 1265/99 од 19 01 2000 I очина е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "ЦЕЛ П РО ИМПЕКС" д о о од 
Скопје, ул "II а роди и ,херои" бр II од Скопје, со жиро 
смет ка 40100 601-191037. 

За , ликвидатор се определува лицето Геојн и Божи-
новски од ( копје, ул. "Ленинова" бр. 63-2 7 

Се повикуваат доверителите на д о л ж н и о н да ш 
п р и ј а в а т с и о т с п о б а р у в а н . а во р о к о д 30 д е н а н о о б ј а -
вувањето па огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава водна примерока со докази, а најдоцна но рок 
од 3 месеци од денот па последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према прет-пријатието во ликвидација но рок од 30 
дена, а најдоцна но рок од 3 месеци од денот на но-

\ следната објава 
Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (7574) 

! 

Основниот суд Скопје I - Л'копје, објавува дека ( о ре-
шение на овој суд Л.бр. 1313/99 од 02 02 2000 I одана с 
отворена ликвидациона постапка пад должникот 
Друштво за трништа и услуги "ЧЕТИРЦ" Славина 
ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. " А т о н Попон" бр 
9/2 од Скопје, со ЖИРО смет ка 40110-601 -36X869. 
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За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од ( 'копје , ул. "Ленинова" бр, 63-2-7. 

С.е повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вуван.о го на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во дна примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена. а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објав.а. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (7576) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л бр. 1315/99 од 02.02.2000 година с 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на го-
лемо и мало "КОНТАКТ ДЕНИ" Д . О . О , увоз-извоз од 
Скопје, ул. "Јужен Булевар" бб од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-379X01. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во ,рок од 30 дена по обја-
вувањето па огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна по рок 
од 3 месени од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација по р о к од 30 
дена, а најдоцна но рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. . . ,г ^ 

Од (куповниот суд Скопје -1 - Скопје. (7579) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на оној суд Л,бр. 1317/99 од 02.02.2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услугц 
"ИМОБПЛША-Ц" д о.о. увоз-извоз од Скопје, ул,. "69" 
бр. 13 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-339536. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од Скопје, ул. "Ленинова" бр^ 63-2-7. 

Се повикуваат доверителите на должникот јш ги 
пријават споите побаруван.а во рок од 30 дена но обја-
вувањето на огласот во "Службен весник па РМ", со 
пријава во два примерока со докази, п најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава.' 
'Се задолжуваат должниците да ги намират долови-

те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава , 

Од Основи потч-уд Скопје -1 - Скопје. (7581) 
' 1 I 

Основниот суд Скоију,1 - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 707/99 од 26.07.1999 година с 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ЕНИГ-
МА" екснорг-инпорт д.о о. од Скопје, ул. "Хо Ши 
Мин" бр. 43-6 од Скопје, со жиро смсткп 40100-601 -
113314. 

За ликвидатор се определува лицето Огненоска 
Виолета од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/13. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријава I споит е побаруван.а во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот но "Службен весник на РМ", со 
Пријава во два примерока со докази, а најдоцна но рок 
од 3 месеци од денот на последна ти објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од ленот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (7629) 
! . ^ ^ „ ^ 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со ре-
шение на оној суд Л бр. 1089/99 од 14 12.1999 година с 
отворена ликвидациона постапка над должникот Ме-
шовито претпријатие за трговија, услуги и производ-
ство "КАСКО" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, бул 
"АВНОЈ" бр. 44/1-1 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-422973. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски То-
дорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ш 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена но обја-
вувањето на огласот но "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието но ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна по рок од 3 месеци од денот па по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (7632) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ј1.бр. 1422/2000 од 15.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друшт во за трговија и градежништво "ФУ1 1-
ДАМЕПТ" Тони ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул 
"Славејко Арсов" бр. 17 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-425239. ' 

За ликвидатор се определува лицето Атанасова Ма' 
рика од Скопје, ул. "Бриселска" бр 15/3-5. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван.а во рок од 30 дена по обја-
вувањето па огласот но "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна"но рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 
, Се задолжуваат должниците да ги намират долниш-

те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
плодната објава. ' ' I 

Од Основниот суд Скопје -1 ј Скопје. (7633) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л,бр. 898/99 од 13.12.19^9 година с 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"АНАБЕЛ" д.о.о. од Скопје, ул. "Трифун Хаџпјаисн" 
бр. 12/1-20 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-2^09X4. 

За ликвидатор се определува лицето С.узана Михај-
ловски од Скопје, ул. "Радика, бр 1/1-12. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван,а во рок од 30 дена по обја-
вувањето па огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во дна примерока со докази, а најдоцна но рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од) 30 
дена, л најдоцна во рок од 3 месеци од денот на По-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (76Л5) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на опој суд Л.бр. 897/99 од 14 12.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Нрстирпјптмс за трговија на големо и мало "СОКОЛ" 
д.о увоз-извоз од Скопје, ул. "Орце Николов' бр. 71/3 
од I "копје, со жиро сметка 40110-601-396762. 

За ликвидатор се определува лицето Сушна Михај' 
лоис к л од Скопје, ул. "Радика" бр. 1/1-12. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна но рок од 3 месеци од денот на по-
следна ги објава. 

()д (Кнонниот суд Скопје -1 - Скопје (7636) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 
Се ПЈХ)дава земјоделско земјиште построено на КП 

1307 план 20 скица 27 место викано „Река" култура нива 
класа 3 со површина од 1001 м2 КО Кучевиште, сон-
еттч шчт на Караџовски Радован, за цена од 120.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и граничарите во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на огласот писмено да се изјаснат за ири 
фаќано на понудата, во спротивно, го губат правото на 
првенствено купувано. 

Изјавите за прифаќано на понудите да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Маир ул. „Костурска" бр. 18/5/1 Скопје. (6571) 

Нотарот Ленка Грпчевска, со службено седиште во 
Општина Чаир, ги известува сопствениците, заеднич-
ките сопственици и сопствениците на граничните пар-
цели со парцелата КП бр. 5683/19 нива пстта'класа во 
место викано „Члвчнканас" со површина од 398 м2, КО 
Кучевиште дока сосопственикот на наведената парцела 
Марковиќ Божин Веселин ја продава наведената пар-
цела по цена од 35820 денари. Доколку.наведените лица 
сакаат да го користат предимственото право за купу-
вано предвидено во Законот за земјоделско земјиште, 
потребно е во рок од 30 дена од објавуваното на опој 
оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотар-
ски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на 
друг купувач. (6647) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, 
построена во Скопје на КО Текија, на КЈ1 71/7, на м.е. 
„Село", нива 3 класа, во површина од 150 м2. заведено 
во поседовен лист бр. 3, сопственост на Стојановски 
Ставре. 

Се повикуваат заедничките сопственици, Сосопстве-
ниците и соседите чие земјште се граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на огласот во „Службениот весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќаното на пону-
дата, во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достапат 
до: нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. „Антон 
Попов" бр. 77 6. 

' Се продава земјоделско земјиште, нива од 3-та класа 
што се наоѓа на цела КП бр. 824-3-7, на м.е. „Кодра" во 
површина од 2703 м2, кој имот се води во ПЛ бр. 882 за 

КО Чегране, сопственост на Ибраими Ајета Рамадан од 
с. Чегране за цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица^кои согласно чл. 14 од 
Законот за земјоделското земјингге („Сл. весник на 
РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купувано, 
во рок од 30 дена од објавувано на огласот во ,.Службен 
весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќано на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достапат 
до нотарот Виолета Пстропска Стефановска од Гости-
вар, ул. ,.Гоце Делчев'4 локал бр. 22. (6670) 

Се продава земјоделско земјиште - нива со КП 3"'8/ 
2, во м.е. „Маслинка", кл. 4, во површина од 6214 м1, 
нива со КП 399/2, во м.е. „Маслинка", кл. 4, во нов. од 
77 м2 и нива со КП 399/3, во м.в. „Маслинка", кл. 4, во 
нов. од 60 м2 заведени во Г1Ј1 665 за КО Тромеѓа, соп-
ственост на Томиќ Воја од е. Тромеѓа, Куманово, и 
нива со КП 398/1, во М.в. „Маслинка", кл. 4 во нов. од 
6215 м2 и нива со КП 399/1, во м.а. „Маслинка",.кл. 4, 
во лов. од 136 (заедно со двор со КП 399/1 и под објект 
со КП 399/1), заведени во ПЈ1 661 за КО Тромеѓа, соп-
ственост на Томиќ.Данча од с. Тромеѓа, Куманово, за 
цена од 90 ден. по петар квадратен. 

Се повикуваат соссдитс-граннчари. чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавуваното на огласот во „Службен вес-
ник на Р. Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќано ма понудата, во спротивно, го 17бат правото на 
првенство. ( 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до јкттарот Мице Илијевскн од Куманово, ул. „Доме 
Божинов" бр. 11/3. ј (7144) 

Се продава земјоделско земјиште - кат. кул. 16.000 
со КП 960, во м .̂в, „Седиште", кл. 3, во површина од 
832 м2 заведена во Имотен Лист 4 за КО Драгоманце, 
сопственост на Каранфиловска Добрила (сопе. на 1/3) 
од Куманово, ул. „С. Арсов", бр. 2 и Младеновиќ 
Иванка (сонс. на 2/3) од Куманово од с. Карпош, ул. 
105, бр. 16, Куманово за цена од 30 денари по метар 
квадратен. 

Се повикуваат соссдитс-граничари. чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавуваното на огласот во „Службен вес-
ник на Р. Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќано на понудата, во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достапат 
до нотарот Мице Илнјевскн од Куманово, ул. „Доне 
Божинов" бр. 11/3. - (7145) 

Г1 . . " 1 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на'КП број 247/2. план 4, скица 5, место викано „Кротко-
во", класа 2 и 3, со површина од 2145 метри квадратни, 
во КО Неготино сопственост на Халити вд. Салахидин 
Хума, с. Неготино, за цена од 160.000,00 денари. ! 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се подава (размена или дава под закуп) во рок од 
30 дена од денот на објавуваното на огласот во „Служ-
бен весник на Република Македонија" писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Вссна Василеска ул. „Б. Гиноски" бр. бб во 
Гостивар. (7159) 
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Се продава 800 м2 земјоделско земјиште од КП број 
708/6 со површина 12892 кг , по К О Б а ш и н о село, ви-
кано место „Лаки", нива Ј класа, сопственост на Попов 
Љубе од Белее, за цена од 8000 ДМ. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште Јраничн со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето ' 
на огласот во ,.Службен весник на РМ" писмено да се 
и Јјаснат за п р и ф а ќ а н о На понудата. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите ш прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Миодраг Стојановски, на ул. „ГоцеДелчев" 
бр. 4, Белее. ^ - - (7158) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
1Ц1 КП број 34/20, план /, скица /, место викано „Мејв-
ис", класа 5, со површина од 320 метри квадратни, во 
КО Равен, сопственост на Фсјзулај Фета Исмет, с. Ра-
вен, за цена од 32.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници чие Јсмјнште граничи со земјиштето што се про-
дава во рок од 30 дена од денот на објавуваното на 
огласот во „Служени весник на Р, Македонија"'пи-
смено да се изјаснат за прифаќано на понудата, во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
Д!) нотарот Весна Василеска, ул. „Б. Гиноски" бр. бб, 
Гостивар. ' (7146) 

Се продава 1/7 идеален дел од земјоделско земјиште 
во КО Сојаклари, сопственост на Настовска Руса од с. 
Сујаклари и тоа: култура нива, класа 4, КП 691/1, план 
50, скица 29, м.а, „Ограда", со површина 15073 м2, заве-
дена во шчедопсн лист број 15 за К О Сојаклари. 

Наведениот имот се продава за цена од 1.400,000 
Р.М. во денарска противвредност по курсот на НБМ 
што важи на д.енот па п л а ќ а н о т о . ' 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
ј и т е право на првенство на купувано имаат заеднич-
ките сопственици, сосопственици и соседите кон грани-
чат со земји штето што се продава, па се повикуваат 
не гиго доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавуваното на огласот до 
нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на Ул. 
„Маршал 'Гиго" бр. 44. Во спротивно, ќе со смета дека 
но се заинтересирани за купувано. (7141) 

Се продава земјоделско земјиште - нива со КП 2745/ 
1, во м.а. „Мрамор", кл. 5, во површина од 2698 м2 и 
нива со КП 2745/3, по м.в. „Мрамор", кл. 3, во нов. 77 
м \ заведени во ПЈ1 103 за КСЗ Мл. Нагоричане, сопстве-
ност на Богдановски Трајко и Богдановски Ристо од е. 
М.м Нагоричане. Куманово, за цена од 60 денари по 
ме I ар квадратен. 

Се повикуваат соседнте-грпничарн, чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
ОД денот па об јавуваното на огласот во „Службен вес-
ник на Р. Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќам.е на понудата, во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски од Куманово, ул. „Доне 
Божинов" бр. 11/3. - (7142) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 
2110/1-9-20 од 3 кл. ливада на м.в. „Шишарица" во повр-
шина од 2511 м2 по Г1Ј1 бр. 894 за КО Градец, сопстве-
ност на Куртиши Л беди на Рахметула од с. Градец, Го-
стивар за цена од 186.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од 
Законот за земјоделското земјиште („Службен весник 
на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вано, во рок од 30 дена од денот на објавуваното на 
огласот во „Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќано на поодите. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудите да се достават 
до нотарот Зулфнќар (сефулаи од Гостивар, кеј „Брат-
ство" бр. 5-А. '(7135) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/3 (една 
идеална третина) од КП бр. 70 на ми , „Пеаново поле", 
нива 4 класа во површина од 2812 м2 опишано по ПЈ1 бр. 
135 на КО Јанчиште, за цена од 20.000,00 денари Соп-
ственост на Јонузи'Беќир Јаја С. Пршовце, Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соссд1гтс чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" ,писмено да се изјаснат за прифаќа-
ното на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да со достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „Л1А" бр. 41 во Тетово. 

(7136) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 1562 
на м.и. „Вснешти", пасиште 2 класа во површина од 612 
м2 опишано по ПП бр. 769 на КО Пирок, за цена од 
12.ООО.00 денари сопственост на Исмаили Радман од с. 
Пнрок-Тстово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
ното на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

(7137) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 69 
на м.и. „Убаво ноле", пива 4 класа во површина од 2476 
м2 опишано по ИЈ1 бр. 392 на ЌО Јанчиште, за цена од 
10.ООО,(XI денари сопственост па Симјановски Благоја 
Здравко с. Јанчиште, Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на огласот по „Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да сс достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

(7138) 

' Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3 од КП бр. 
362 па м.п. „Чифлик", нива 3 класа по површина од 5201 
м2 по ПЛ бр. 811 на КО Камен,анс, за цена од 2(К).(ХХ),00 
денари сосопственост на Мухарсми Назми од с.. Каме-
н, апс -Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие зсмјипгтс се граничи со земјиш-
тето што се продава по рок од 30 дена од денот па 
објавуваното на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
ното на понудата, во спротивно го губат правото на 
првснстпо. 
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П А С О Ш бр.0164759, издаден од УВР - Тетово на име 
Амети Мусли, ул "Штипска" бр.90,Тетово. . (8248) 
Пасош бр 0061243 НА име Ѓорѓев Љупчо,"ул^Е.Поп 

Андонов" бр.9,Струмица. ( ј. (8249) 
Пасош бр. 1077401, издаден од УВР - Струмица на име 

Босилева Марија, ул.иПрат, Едпнство"бр. 38/10 Стру-
мица. ' I " (8250) 
Пасош бр. П 51030 на име Јанев Ѓорѓе, с. Мрзенци, Гев-

гелија. . . , ( ( 1 (8251) 
. Чекови од бр. 0003479809 до 00034798Гв', ОД тековни 
сметка бр.00П423186,издадени од Комерцијална банка 
А.Д. - Скопје на име Цветановски Ј. Драган,ул."Ратко 
Минев" бр. I.Крива Паланка. V ; (8054) 
Чекови бр. 2472733. 3600009.4521745.4480804. 292163, 

292165 а 292166, од тековна сметка бр. 641682,издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје на име ЧиковскИ 
Горѓи,Сконјс, ' (8066) 
Чекови од бр. 4888321 до 4888335, од тековна сметка 

бр. 11684830,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Костадинова Благојка,Скопје. 1 (8069) 

Чекови од бр. 450116 до 450132, од тековна сметка бр. 
0013300348. издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Пејчиновски Ѓурица,Скопје. . (44291) 
Работна книшка на име Куновски Марјанчо, с. Српци, 

Битола. (7713) 
Работна книшка на име Камбсровски Капија, ул."29 

Ноември" бр, 141,Ресен. ' (7716) 
Работна книшка на име Здравески Љубо, ул."11-тн 

Октомври" бр.44,Кичево. - (7740) 
Р а б о т а книшка на име Трајановски Стојадин, с.Габ-

рово,Крпва Паланка. (7747) 
Работна книшка на име Стојчевски Гоце, с.М.Црцо-
рија, Крива Паланка. (7749) 
Работна книшка па име Андонов Николчо, с. Ињево, 

Радовиш - (7758) 
Работна книшка на име Букурије Лума,Тетово. (7772) 
Работни книшка на име Крстевска Ленче.с.Сапотница. 

Демир Хисар. ' - (7805) 
Работна книшка на име Белова Горица,с.Долни 

Подлог,Кочани. / (7813) 
Работна книшка на име Ракипи Велмир, Струга. (7843) 
Работна книшка на име Флорин Ракипи,Струга'. (7844) 
Работна книшка на име Симонова Билјана, Проби-

' штип. . (7850) 
Работна книшка на име Алија Незир,с.Чифлпк, Те-

тово. , ' . (7851) 
Работна книшка на име Даути Арсим, с. камењане,Те-

тово. , I (7857) 
Работна книшка на име Селмани Таџдпн,ул."10б" бр. 

20,Тетово. ч (7858) 
Работна книшка па име Ристевски Славе, ул."М.Пи-

јаде" бр. 16/33, Куманово. (7866) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Симовски 

Петар,Скопје. . (7908) 
Работна книшка, издадена од во Скопје на име Бла-

жевски Љубиша,Скопје. , (8025) 
Работна книшка,издадена од во Скопје на име Бојан 

Перевски,Скопје. ' (8041) 
Работна книшка, издадена од Скопје на име Димит-

риевски Трајче, Скопје. ' ^ ' (8032) 
Работна книшка,издадена од Скопје на ице Симовска 

Даниела,Скопје. - ' (8107) 
Босна книшка,издадена, од Скопје на име Алими 

Елвир,Скопје. ј:;"; (8065) 

Свидетелство за 8 одделение на име Бајрами Ил.мие, 
с. Радуша,Скопје. I ' ; (7708) 
Свидетелство за 8 одделение па име Сејдијај Мира-

дпје, Скопје. ' ' - р (7710) 
Свидетелство за 8 одделение на име Изејроски Ертан, 

с. Пласница,Македонски Брод. ј (7721) 
Свидетелство за 4 одделение па Име Ибески Перси, с. 

Дебреште,Прилеп. (7751) 
Свидетелство^ 8 одделение на име Рушитоски Џе-

моил, с. Црнилћште,Прилеп. Т'..'' (7732) 
Свидетелство за 8 одделение Ла име Рушитоски Се-

федин, с. Црнплиште,Прилеп. ' (7753) 
Свидетелство на име бејсели Илрвн, с. Палчиште, 

Тетово. . л ' . - (7761) 
Свидетслсгво на име Ифрпм Бекири, с. Нераште, Те-

тово. (7763) 
Свидетелство на име Фериде Шакири, с. Доброште, 

Тетово. - (7770) 
Свидетелство за; 8 одделение на име Давчевски А. 

Ристе, нас. Чашка,Белее ' ,, ' (7783) 
Свидетелство за 4 одделение на име Муслиновски 

Елвис, с. Бистрица,Битола. (7797) 
Свидетелство на име Николовски Александар,Ресен. 
Свидетелство а 8 одделение на име Ангелова Маке-

донка, с.Чешпново,Кочани. (7816) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Страшо 

Пинџур" на име Страшо Стојанов,с.Спанчево,Кочани. 
Свидетелство за средно образование на име Наташа 

Крстеска, ул."Егсјска"вс.11 А,Прилеп. (7845) 
Свидетелство на име Грнески Мнладпнко, с. Б.Црква, 

Прилеп. ' (7847) 
Свидетелство на име Илвијс Емрули, с. М. Речица, 

Тетово. (7853) 
Свидетелство на име Бајрами Бајрам, с. Д. Палчиште. 

Тетово. (7856) 
Свидетелство на име Сали Бајрам, с. Чегране, Гос-

тивар. (7860) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мулии Османи, с. 

Радуша,Скопје. (7861) 
Свидетелство - диплома за завршено обраование на 

име Зелппчки Ѓ. Тони, ул."Скопска"ббДелчево. (7863) 
Свидетелство на име Ристевски Славе, ул."М.Пијаде" 

бр. 16/Зд,Куманово. (7864) 
Свидетелство на име Абдиу Сафет, с. Ростуше Дебар. 
Свидетелство за 8 одделение на име Арсовска Свет-

лана, с. Ореше,Велес. (7878) 
Индекс на име Топчева Марија, с. Дојраи,Штип. (7849) 
Диплома на име Митева Зора, с. Јаргулица,Радовиш 
Диплома на име Петреска Марија,ул."Н.Н.-Борче" 

бр.4/9,Тетово. ' ' ' - ! (7764) 
Диплома на име Серафимоски Момчило,Гостивар. 
Диплома,издадена од С Е У "Наце Буѓони"Куманово 

на име Цветановски Момчило,Куманово. (7846) 
Диплома на име Гроздановска Милена, с.Сапотнлца, 

Демир Хисар. (7862) 
Диплома.издпдена од УСО "Орце Николов" - Скопје 

на име Блажевски Ј^убиша,Скопје. (8028) 
Лична карта на Име МИХАЈЛОВСКИ Битко,с. Беловиште, 

Тетово. V ; (7854) 
Лична карта ив име Бурим Мустафа,Гостивар. (7859) 
Лична карта на име Даути !Абдураман, с. Чегране, 

Гостивар. , . - (7Л75) 
Даночна картичка на име р а л е с к а Цвета, ул."В. 

Лопац"бр.22,Прилеп, -^УсЈјј: ' ' (7869) 
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Чекови од бр.3904371 до 3904387, од тековно сметка 
С.р. 12691194/издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Александар Адамов,Скопје. (7402) 
Чекови од бр. 3728051 до 3728060. 3619223,3619224 и 

3619225, од тековна сметка бр. 3085074,издадени од 
Поштенска Штедилница - Скопје на име Бојковска 
'Јорл,Скопјс. (7405) 
Работна книшка на име Алитовски Меџин, с. Лажец, 

Битола ' (74ћ5) 
Работна книшка на име Дејанов Горан, с. Зрновци, 

Кочани. 1
 1 (7466) 

Работна книшка па име Анакиев Никола, ул."Л ин-
иичка'^).77.Виница. , 1 (7468) 
Работна книшка на име Бојковска Анита,ул."Т.Мит-

ровскп" бр.20-Клсчовцс,Куманово. (7477) 
Работна книшка на име Јоссска Костадинка,с.Олевени 

Битола. (7481) 
Работна книшка на име Бранко Димптријевнќ, с.Таба-

новце.Куманово. / (7519) 
Работна книшка на име Ангеловска Виолета, ул."Маг-

да лена Антова"бр.6А.Куманово. (7522) 
Работна книшка,издаден од во Скопје на пме Мијоски 

Златс,СкОпјс. -, (7537) 
Работна книшка на име Горгиев Васил,е.Муртино 242, 

Струмица. ' ' (7614) 
Работна книшка на име Мухарсм Муртезан!!, с. Грии-

чии. Гетово. 1 ' (7617) 
Работна книшка,издаден од Скопје на име Жаклина 

Павловска - Андрсевска, Скопје.1 ,' (7620) 
Работна книшка,издадена од Скопје на Аме Бојчева 

Суд тапија,Скопје. , - (7625) 
Работна кншрка,издадена од Скопје на име Киселички 

Лубравка,Скопјс. . (7627) 
Работна книшкл,издпдсна од Скопје на име Јусуфов-

ски Ибраим, с. Цветово,Скопје. (7631) 
Свидетелство а 8 одделение на Име Петров Стојан, с. 

Чешиново,Кочани. - (7467) 
Свидетелство на пме Спиркоски Невен,"ул."С.Ди-

мески" бр. (,Прилеп. 1 (7483) 
Свидетелство за 8 одделение На име Јоссска Кос-

тадинка, с. Олевени,Би гола (7489) 
Свидетелство на име МукАберс Мурати, с. Џепчиште, 

Тетово. (7495) 
Свидетелство на име Димов Горан,, с. Пспслшитс. 

Пето! ипо. (7498) 
Свидетелство на име Тап л Крстева,с. Буричсво, 

' Кочани. . (7507) 
Свидетелство за 8 одделение на име Арсова Кристина, 

с. Облешсво.Кочанн. ' ? ' (7509) 
Свидетелство за 4 одделение на име Илиевска Ленче, 

с. Радање,Штип. - (7517) 
Свидетелство за 8 одделснис.издадсио од ОУ "Мирче 

Ацев" - Скопје на име Мијоски Злате,Скопје. (7539^ 
Свидетелство за 8 одделение.издадено од ОУ "Дрита" 

с. Рашче - Скопје ни име Сафије Салихи,Скопје. (7615) 
Свидетелство за 8 одделение на име Лекпек Фихрета, 

с. Г.Оризари,Белее. (7618) 
Свидетелства за I и 2 година.издадени од Екон. учил. 

"Васил Антевски ^ Дрен" Скопје на име Маја Лазоска. 
Скопје. (7630) 
Ученичка книшка наиме Кузманов Мстоди.ул.'Т.Дсл-

чсв" бр.67.1Итии. . , (7616) 
Диплома на име Трајковски Срсќо,ул."Ѓ. Петров" 

бр.ЗОЗ, Клечовце,Куманово. ' (7476) 
Здравствена легитимација на име Иваноски Миле кеј 

"10 Септември" бр ^ Ј т . л ц и , ;М Ј , , , ^ ( 7 ^ ) , , . 
Даночна картичка бр.5027991103124 И,-Ј.ТЈ̂ ,јПЦС ̂ 'рај-

ков. с. 1'ич',Струмица. ,(6509)' 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Брз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки во ЈЗО Клинички центар Скопје објавува , - . 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 21/2000 . 
З А П Р И Б И Р А Њ Е НА ПОНУДИ СО ЈАВНО , 

о т в о р а њ е 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач с ЈЗО Клиштки Центар Скопје, со 'се-
диште на ул. „Роднинска" бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавка с прибирано на понуди за ' 
набавка на Апаратура за контролирано замрзнувано на 
Хематопостскн Клетки со Апаратура за Крнопрсзсрва-
ција. Опремата с потребна заради активирано на про-
ектот „Трансплантација на хематопостскн клетки". 
Предметот на набавката се однесупа на ОЕ Клиника за 
Хсматологнја. 
1.3. Спецификацијата с дадена во тендерската докумен-
тарна. 
1.4. Тендерската документација може да се подигне по 
Комерцијалната служба па Клиничкиот центар, секој 
работен ден од 10,00 до 14,00 часот. 
1.5'. Постапката за набапка се спроведува во согласност 
со одредбите на Законот за јавните набавки, со отворен 
повик. У 
1.6. Право на учество имаат сите правни лица кои се 
регистрирани за ваков вид на дејност. 1 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните елементи: 
- име и адреса на понудувачот, 
- единечна цена За секоја позиција од набавката, како и 
вкупна цена на набавката (ф-ко корисник) со сите ла-
пачка 
- начин на ,плаќано, 
- рок на испорака, \ 
- гарантен рок, 
- едукација на стручни лица, 
- производител, 
- сервисирано (доколку се во можност да сервисираат). 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувач иге Мораат да достапат доказ за нивната 
финансиска способност, преку документ за бонитет кој 
го издава институцијата надлежна за вршено на плат-
ниот промет, согласно член 22 од Законот за јавните 
набавки и Правилникот за содржината на документот 
за бонитет („Сл., весник на РМ" бр. 32/98, 55/98). 
3.2. Понудувачите мораат да достават доказ за тех-
ничка способност и тоа: 
- проспсктсн материјал (фотографни-каталозн за пред-
метот на набавката). 
3.3. Понудувачите мораат да достават доказ - извод од 
Судската евиденција) дека 1ГС се во стечај или во процес 
на лнквилпцнјп, кико и дс'ка со правосилна пресуда не 
им с изречена мерка за безбедност - забрана за вршено 
на дејност. 
Бараните документи треба да се достават во оригина-
лен примерок или во копија заверена од страна на но-
тар. 1 ! 
4. ДОСТАВУВАЊЕ МА П О Н У Д А Т А ' 
4.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 53 
и 54 од ЗЈН ВО еден оригинален примерок нгго треба да 
биде потпишан од страна на одговорно лице на понуду-
вачот. 
4.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. ( 
4.3. Понудите се достапуваат преку пошта на адреса 
ЈЗО КДС, ул.„Волканска" бр. 17, во архивата на Кди^1" 

јшчмкхТ) Центар или оо. предавано! на Комисијата ма " 
самото место најдоцна до 14.03.2000 година во 11,00 
часот. . 
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5. КРИТЕРИУМИ З А И З В О Р ' -
5 I. Оцената на понудите ќе биде според следните кри-
териуми: 
- квалитет, 
- пена, 
- рок на испорака, 
- начин на п л а ќ а н о . 
6. Р О К О Р ^ 1 

Л, 1. Отворениот повик трае до И,0() часот на.деи 
14.03.^.000 шдина . - , 
Л.2. Отворањето и.ч понудите ќе се изврши во 11,00 
часот на М. 03.2000 година по просториите на Управ-
ната зграда па Ј З О К Ц С , ул. , .Води,писка" бр. 17. ј ' 
6.3. Овластените претставници на понудувачот кои са-
каат да учествуваат на јавното отворано на понудите, 
на Комисијата треба да и достапат писмено овласту-
вале. од понудувачот Ја нивно учество на јавното отво-
р а н о . 1 

Л.4, Понудите ипо не ќе бидат доставени по утврдениот 
рок н оние коп не ќе бидат изработени според тендер-
ската документација, како и оние кои ќе немаат доказ 
з.а финансиската и техничката способност не ќе се раз-
гледуваат. ' V 
НАПОМЕНА: 'Заради полесна обработка Па1 подато-
ци го, сит-е понудувачи се должни податоците за матери-
јалите што се предмет на пабаката да ги внесат во 
списокот (тендерската документација) ш т о ќе ја подиг-
нат од набавувачот. 

Комисија за јавни набапки 

Брз1 основа на член 10 и член 14 од Законот за јав-
ните. набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на АД „Македонски Телеко-
муникации" - Скопје објавува 

О Т П О Р И ! ПОВИК БР. 15/00 
СО ЈАИЈИ) О Т В О Р А Њ Е З А О П Р Е М А Н А СО 

К А Н Ц Е Л А Р И С К И МЕБЕЛ. ' 

1. О П Ш Т И У С Л О В И 

1.1. Набавувач: А Д за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации". Скопје, ул-, „О,рце Николов" бб 
Скопје. 

! Предмет на н а б а в к а т а Опремацо на простории на 
М Г НР'1'Ц Би Јола со канцелариски мебел, / 

1.3. Вид и количина; Опремено со канцелариски мебел 
по спецификација и технички опис кој може да се по-
дигне во канцеларијата бр. 33, па самостојната гра-. 
д е л ч а служба на набавувачот, на ул. „Маркс п Енгелс" 
бр. .3 (во и рад.и а на Агромеханика), секој работен ден ' 
за времетраењето па повикот од 10 до 13 часот. 

Износот на надоместокот кој треба да се плати при 
подигањето и;, тендер документацијата с неповратен 
и -.1! . с;; РиК! л.,-и.-.ри, на жиро сметка 401 00-601-409621, 
папочен ', рој 'н13иУ97339640, депонент на Стопанска 
банка Скопје . 

1.4. I К.ста.и,. . л но ос.ој јавен поуик ќе се спроведе во 
согласност со З а к о н о т за јавните набавки. 

1.5. Крпи ри-,-м,I 1.1 и (бор на најповолен понудувач се: 
- цепа 60%, 
- б о н и т е т 10%, 
- р о к па изведба , . 4 % , 
- н а ч и н на п л а ќ а н о ' " 10%, 
- р е ф е р е н т н и листа ' ' 8 % , 
- кадровска опременост 4% ? 
- т е х н и ч к а опременост , ' 4%. 

1.6. Рок па поднесувано на понудите 10.03.2000 година 
до 12,00 часот. 

1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање, на понудата. 

' .' I 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите 
позиции и вкупна цена изразена по денари. 

2.2 Ц. паѓа треба да биде конечна, франко вградено па 
објект, со вкалкулирани сите даночни и царински обвр-
ски. ( ' 

/ 

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши сук-
цесивно но доставени си туации, без аванс. 

2.4. Рок за изведувано с по динамика на нарачателот. 

3. ДОС.ТАВУВАЊЕ 11А ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се достапува по еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одг-оворното лице на пону-
дувачот. 
Понудите треба да се достават по архивата на дирекци-
јата па АД „Македонски Телекомуникации" - Скопје, 
ул. ,.Орце Николов" бб. 
3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба 
да ја достават и следната придружна документација: 

- документ за бонитет, од носителот на платниот 
промет, чија содржина на документот ја пропишува ми-
нистерот за финансии со (травилннк. Странското 
правно или физичко лице, кос се јавува како понудувач 
треба да достави сертификат - извештај за бонитет 
издаден од професионално репрезентативно тело на ин-
дустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството 
или на професионално здружение, односно ревизорски 
извештај од странска ревизорска Институција, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки; 

доказ од судот дека понудувачот не с во стечај или 
с во процес на''ликвидација согласно член 24 точка а; 

- извод односно потврда од судот дека на понудува-
чот со правосилна пресуда не му с изречена мерка на 
безбедност - забрана па вршење на дејност согласно 
член 24 ,точка б.. ' \ 

3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, 
кој содржи дпа затворени и запечатени коверта. Едниот 
внатрешен коверт ја содржи понудата и поен ознака 
„понуда", а другиот внатрешен коверт ја Содржи доку-
ментацијата и ја носи ознаката ,,документација^ 

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев 
агол треба да биде назначено ,,не отворај", како и бро-
јот на бараното, а во средината на ковертот треба да 
биде назначена адресата па набавувачот. 

4.%РОКОВИ ' 
4.1. Отворениот повик траело 10.03.2000 година. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
10.03.2000 година во 12,(К) часот во Дирекцијата на АД 
за телекомуникации „Македонски Телекомуникации" 
во салата на 4-ти кат. -
4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
и не ги содржат бараните податоци, како и оние коп 
немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се раз-
гледуваат. - . 
4.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
За дополнителни шнЈ)ормацин, понудувачите можат да 
контактираат со Самостојна градежна служба на тел. 
141 415; 141 177. 

Комисија за јавни набавки 
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Црч основа на член' 10 и член 33 од Законот за јав-
ните набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98). Ко-
мисијата 'Ја јавни набавки во А Д. за телекомуникации 
,.Македонски Телекомуникации" - Скопје објавува 

ОГРАНИЧЕН м и к и н о н и ќ БР. И 
З Л ПРИБИРАНА: Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А З А п р е т -
х о д н о У Т В Р Д У В А Њ Е НА П О Д О Б Н О С Т НА ПО-
Н У Д У В А Ч И Т Е ( П Р Е Т К В А Л И Ф И К А Ц И Ј А ) , ( Б Е З 

Ј А В Н О О Т В О Р А Њ Е ) ' 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Е Набавувач но ограничениот јавен повик с А.Д. за 

телекомуникации „Македонски Телекомуникации" --
( копје. 

2. Предмет на јавниот повик с,прибиран,С докумен-
тација за претходно утврдувано на подобност на пону-
дувачите како можни носители на набавка на мобилни 
телефонски апарати за РВЕРАГО системот, која ја 
врши А.Д. за телекомуникации „Македонски Телеко-
муникации" - Скопје. 

3. 11овнкот с отворен, јавен,и анонимен со право на 
учество имаат сите. домашни и странски правни и фи-
зички лица кои вршат стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член'33 од Законот за јавните набавки. 
СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ И ПОТРЕБНА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА 

1. А.Д. за телекомуникации ,.Македонски Телеко-
муникации" - Скопје има потреба од претходно утврду-
вано на подобност на понудувачите (прстквалнфика 
ЦИЈЛ), преку документација, кон би биле повикувани да 
достават понуди за набавка на мобилни телефонски 
апарати компатибилни со ОЅМ 900 МПг стандардот, а 

за примена во РВЕРАШ системот. 
2. Понудувачот треба да Достави изјава за можност 

за печа ген,ева ло!чт) на МобнМак на самиот Телефон-
ски апарат и на пакуваното, како и кодирано на апара-
ти го на мрежата на МобиМак. 

3. Понудувачот треба да достапи изјава за можност 
да испорача количина од најмалку 2000 апарати по рок ' 
не подолг од еден месец од моментот па потпишуван,с 
на договорот. 

4. 11оиудувачоттреба да достапи документ за посто-
еше на регистриран сервис или изјава дека по случај на 
потпишувано на договор, во рок од најмногу 1 месец ќе 
обезбеди сервис на територијата на Република Македо-

нија . . . , 
5. Понудувачите треба да достават документ за: 
- техничко-технолошки бонитет, издаден од држа-

вен орган или од про())сснонално репрезентативно тело 
на индустријата; 

- скономско-фипанснски бонитет; ' 
- податоци за расположлива опрема и други фи-

зички капацитети за реализирано на набавката; мена-
џерски способност; искуство и стручен кадар. 

5 За домашни понудувачи дополнително е по-
требно да достават и: 

- потврда дека против нив не се води ликвидациона 
или стечајна постапка и дека против нил нема право-
силна пресуда со изречена мерка за бсзбсдНост-забрана 
на г.рип но на дејност; , 

- документ за регистрација; ^ - , -. . . . , 
- доказ за застапништво на реномиран производи^ 

тел. , ' ј 
6. Понудувачот може да достави И други дополни-

телни документи (годишен извештај за работеното, 
склучени договори за опрема од ист тип, сугестии за 
тип на апарат препорачани за намената и сл.), за кои 
самиот смета дека ќе донрннееат за подобро претставу-
вано на компанијата. 

7. Понудувачите треба целата документација да ја 
достават на македонски или англиски јазик. 

Д О С Т А В У В А Њ Е ПА Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Т А 
1. Понудувачите треба да ги приложат документи' 

и податоците кон се приложуваат кон пријава!а од 
точки П на овој нониќ. 

2. Документацијата и другите податоци се достапу-
ваат позатворен коверт, кој во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката ,.но отворај", како н б ^ ј о т на јаи 
ниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака 
со која би можел да се идентификува понудувачот. 

3. Рок ул прием на документација изнесува до 15ДЈЗ/ 
2000 до 15,00 часот. 

4. Документацијата се дш-гапупа но пошта иии во 
архивата на А.Д. за телекомуникации ,.Македонски Те-
лекомуникации" -Дирекција во Скопје, ул „Орце НИ-
колов" б.б. со обврска да се обезбеди дока 1 Ја датумот 
на доставувано на документацијата. 

З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 
Документацијата ,што нема да бидо доставена по 

утврдениот рок н онаа која нема да бидо изработена 
според баран.ата содржани во повикот и според одред-
бите на Законот за јавните набавки, нема да се р а с е -
лува. 

На понудувачите кон ќе бидат избрани во процесот 
на претквалификација ќе им бидат дополнително доста-
вени покани за подигнуваше на тендерска документа-
ција и а а доставуван,е на конкретни понуди. 

Дополнителни информации заинтересираните пону-
дувачи може да добијат на телесен 070 100-235, кон-
такт лица: г ѓа Светлана Петровска и г-дин Душко Кан 
тарашев. Комисија за јавни набавки 

Брз основа па член, 10 и 16 од Законот забавните 
набавки („Сл. песник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јакни набавки на ЈП за аеродромски услуги „Македони-
ја" - Скопје на ден 24.02.2000 година објавува 

ОТПОРЕН ПОВИК БР. 12/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

Ч Е П ! РИКА НАД ЕП Ѕ1МСЕЕ ЅГГЕ ОНЕ Ѕ1ЅТКМ 
ЗА РАДИО ВРСКИ 

I. ОПШТИ О Д Р Е Д Б И 
1. Набапувач на јавниот повик бр. 12/2000. е Јавното 
претпријатие за аеродромски услуги „Македонија"' -
Скопје со седиште на ул. „Даме Груев" бр 1, Скопје. 
2. ,Предмет на набавката с прибиран,с на понуди за 
набавка па чстириканалсн ЅшрЈс Ѕпс ПП Р ЅЈѕЈсш за 
радио врски на Аеродром ,,Скопје" - Скопје. 
3. Повикот с јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. . . 
4. Постапката па повикот се спроведува согласно член 
16 од Законот за јавните набавки. 

П. ТЕНДЕРСКА Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
1. Тендерската документарна со која располага набаву-
вачот со однесува за количеството на опрема која зрел а 
да се набави. 
2. Тендерската документација понудувачот'па јавниот 
повик може да ја подигне во просториите на ар.хивата 
на ЈПАУ „Македонија" - Скопје, на ул. ,.Даме Груев" 
бр. 1, Скопје. 

III. С О Д Р Ж И Н А НА П О Н У Д А Т А 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-
диштето на понудувачот. 
2. Цена на набавката и валута на набавката како и 
начинот на плаќано. 
3. Рок на завршувано на работите. 
4. Гаранција. 
5. Рок и лажност, на понудата. 
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IV. ДОСТАВУВАН.!: ПА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачот треба да приложи дока') за финанси-
ската способност на понудувачи (преку документ за 
бонитет кој го и (Дана институцијата за платев промет), 
согласно член 22, 23 од Законот за јавните набавки, 
како и извод од судска репсетрација, изјава дека понуду-
вачот не с под стечај, како и доказ деца не с изречена 
мерка за забрана на вршено на дејност. 
2. Критериуми за избор на најповолен понудувач, со-
гласно член 25 од Законот за јавните набавки и тоа: 
- цена на набавката - 25 бода; \ 
- гаранција и сервис - ПО бода; - . ', 
- начин па плаќано - 25 бода; 
- рок па испорака - 25 бода. 

V. ДОСТАВУВАЊЕ ПА ПОНУДА 
1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 5-1 од 
Замини за јавниве набавки и истата со доставува во 
елен ориттшален примерок што треба да биде Потпишан 
од страна на одговорното лице на понудувачот.. 
2. Понудата и придружната докумен тација се доставува 
во затворен коверт. 11а предната страна од ковертот, во 
горниот леи агол треба да биде назначено „не отворај" 
,како и 6 Ј Ч Ј Ј О Т на јавниот повик. По средината на ковер-
тот да биде назначена адресата на набавувачот. Ковер-
тот не смее да содржи никаква ознака со која би можел 
да со идентификува испраќачот'-понудувачот. Во ковер-
тот треба да има ушто два затворени коверти од кој 
едниот ја содржи финансиската документација зае,дно 
со понуд.ил и на неа стон ознака „понуда", а додека 
другиот внатрешен коверт ја содржи техничката доку-
ментација и носи назив „документација" и точната 
адреса на испраќачот - понудувачот. / -
3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

VI. РОКОВИ 
1 Отворениот повик (поради забрзаната постапка), 
трае дена од денот на објавуваното во јавните гла-
к1 Ја сМ1 гајки 1о и денот на објавуваното 
2. Отворан.ото па понудите ќе со изврши 18 ден сме-
тајќи го ленот на објавуваното ист јавните гласила, а 
доколку Тој ден с неработен, отвораното ќе со изврши 
еле,-нивгг работен ден во 09.00 часот во просториите на 
ЈПАУ ,.Македонија" - Скопје - сала за состаноци. 
V Понудите ипо нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кон не со изработени СПОЈКА тендер-
ска! а документ акија, како и оние кон немаат доказ за 
финансискиот бонитет нема да се разгледуваат 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 1, член 
14 став 1 и член К, од Законот за јавните набавки 
(,.Службен весник на Република Маке.донија" бр 26/ 
98), Комисија I а за јавни набавки во Службата за општи 
и заеднички работи на Владата па Република Македо-
нија, објавува 

ОТПОРЕН ПОВИК БР. 2/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

ХАРТИЈА ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ СО ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ 

1. општи ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач по овој отворен повик о Службата за 
опнпн и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, ул „Железничка" бб - Скопје. 

1 2. Предмет на набавка с хартија за фотокопирање 
КП рр. АЗ формат количина од 2.500 топа и А4 фор-
мат во количина од 20.0Ш топа. 

Набавката ќе ес извршува су.кцесивно во текот на 
годината според потребите на Набавувачот. Набавката 
може да се подели на повеќе понудувачи, според фор-
матот на хартијата. ^ , , 

1.3. Хартијата треба да одговара на пропишаните 
стандарди или на стандардите прифатени од Република 
Македонија. ј ' ' и " ( м ^ 

1 . 4 . ПОВИКОТ С јавен, отворен И анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. ' . . , ( 

1.5. Постапкава на повикот со спроведува со отво-
рен повик, во согласност со Законот за јавните на-
бавки. ' ј ' 

I . -
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА Ч' . / 
2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. " I. .. , 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на Произ-

водителот на хартијата. 
2.3. Понудата треба да ја содржи цената за еден топ 

хартија, со сите трошоци, франко магацин на набавува-
чот. , ( ' . 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќано. ' . ' 

2.5. Понудата треба да го потврди начинот за испо-
рака. , . I . ' . 

2.6 Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудите од странските понудувачи треба да 

бидат преведени на македонски јазик. -
' ' ч V 4п 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сии ;гга а економската способност, согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки во оригинал или заверена 
фотокопија кај овластен орган и писмено овластуваа 
за претставникот на понудувачот за учества на јавното 
отворано. , ' ' 

3.2. Понудувачот треба да достави список на испо-
раки на хартија во последните три години и сертификат 
за хартијата. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува питу еден од случаите наведени во 
член 24 став 1 од Законот за јавните набавки. 1 

3.4. Понудувачот треба да достави гаранција за ква-
литетот. , 

3.5. Па денот па јавното отворано на понудите, по-
нудувачите да достапат примероци од хартијата што ја 
нудат во оригинално пакувано. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ - 1 

- цепа на чннсно . , 50 поени; 
-квалитет . . . . : . . 30посин: 
- рок на испорак-а ЈО поени; и 
- начин на плаќан,с 10 носни. 

Бројот на поените ќе поените ќе се дели сразмерно 
На бројот на понудувачите, при што наведените поени 
со максимални за светеното прво меси) по сској крите-
риум. 

Набапуѕпчот го задржува правото да искрши проба 
на хартијата на машините со кои располага. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

5.1 Понудата се доставува во Согласност со член 52, 
53 и 54 од Законот за јавните набавки. 

5.2. Секој понудувач може да достави само една по-
нуда. 

5.3. Рокот за доставувано на понудите с 15 дена од 
денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија" 
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и ,.Службен весник на РМ", но најлош") до денот и 
часот на јавното отворано на понудите. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Служба за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија, ул. „Же-
лезничка" бб, Скопје - Комисија за јавни набавки 

5.5. Отвораното на понудтс ќе сс изврши на и 
15.03.2000 година, по 10 часот во просториите на Сл) 
б.ата, ул. „Железничка" бб, барака бр. 4, во присуство 
на овластени претставници на понудувачите. 

.5.6. Понудите кои нема да бидат достапени по утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
н.ата од опој повик и Законот за јавните наб: -V 
и опис кои ја немаат целокупната документација ѕ ма се 
бара во овој повик нема да се разгледуваат 

Комисија за јавил гранки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јав-
ните набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на ЈП „Македонски Шуми" -
Скопје објавува' 

ОТВОРЕН ПОВИК Е,Р. 07-165/2 
' ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

. ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик е Ј.П. „Македон-
ски Шуми" ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 15А, Скопје. 
Предмет на набавката с прибирано на понуди за на-
бавка на 500.000 литри нафта (Д1, Д2). 
1.2. Повикот с јавен и отворен при што набавката ќе се 
изврши со прибирано на понуди во согласност со Зако-
нот за јавните набавки. 
1.3. Отвораното на понудите ќе се изврши во присуство 
на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адрАага и 
седиштето и понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи ^течните цснн-
франко подружници како, и вкупната цена за целата 
количина на набавката (сл сите давачки по согласност 
со член 54 стап 3, од Законот за јавните набавки, ако 
набавката с од странство). 
2.3. Понудата треба да содржи гаранција за квалитетот. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот На плаќано. 
2.5. Понудата треба да го содржи (токот па (ЃЈпршупап,с 
на набавката. 
2.6. Ионудуиачот'трсба да даде понуда за вкупната ко-
личина на набавката. 
2.7. Понудата, треба да има рок на важност 30 дена. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
-3.1. Понудувачот треба да приложи: 
3.2. Извод од регистрацијата на дејноста. ' -
3.3. Документ за бонитет од носителот на платен про-
мет, согласно член 22 од Законот за јавните набавки. 
3.4. Доказ-извод од судската евиденција дека не с пове-
дена постапка за стечај, ликвидација. 
3.5. Доказ дека не с изречена Мерка за бсзбсдност-
забрана за вршење на дејноста. 
3.6. Список на главни извршени работи, предмет на 
набавката во последните трн години Со износите, дату-
мите и примачите. . . 
3.7. Сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитетот. 
3.8. Гаранција за учество во набавката во висина од 5%. 
3.0 Горе наведените документи потребно с да бидат 
доставени по оригинален примерок или доколку сс фо-
токопија да бидат заверени од страна на нотар. 

4. КРИТЕРИУМИ З А ИЗБОР ПА Н А Ј П О В О Л Е Н 
ПОНУДУВАЧ 
1.1. К; рнуми '',збор на најповолна понуда се: 
- цена 40 поени, 
- квалитет 30 поени, 
- начин ма плаќано 30 посин. 

5. НАЧИН И РОК ПА ДОСТАВУВАЊЕ ПА ПОНУ-
ДИТЕ 

(. нудупач! 1 понуди треба да ги достапат 
по согласност со член 63 и 54 од Законот за јавните 
набавки. 4 , 

ч : - рениот повик може да уче-
ствува само со една понуда. 1 ; 

3. Рок па лост лулано на понудите е најдоцна 15 дена 
од објавѕ виното на повикот во средствата за јавно ин-
формиран-о. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достапат 
на ледната шпреса: Јавно претпријатие „Македонски 
Шуми" ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 15А, Скопје. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудит е кои нема да бидат достапени во утврде-
ниот рок, како и оние понуди кон не ја содржат потреб-
ната документација нема да се разгледуваат. 
Отвораното на понудите ќе се шириш на 13.03.2000 
година во 13 часот, но просториите на Ј.П. „Македон-
ски Шуми", на ул. „Сава Ковачевиќ" бГр., 15А - Скопје, 
по присуство на овластените претставници. Дополни-
телни појаснувана може да се добијат на телефон 001/ 
115 060. ' I 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и. член 14 од Законот за јав-
ните набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на ЈП „Македонски Шуми" -
Скопје објавува 

О ТВОРЕН ПОВИК БР. 07-190/2 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

Е ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот полиќ с Ј.П. „Македон-
ски Шуми" ул. ,.Сава Ковачевиќ" бр. 15А, Скопје. 
Предмет Ј1а набавката с прибирање на понуди за на-
бавка на: 
- М Б 9 8 : . 40 ООО ли трн 
- М Б 8 6 V / 61.ООО литри 
- Безоловен бензин 16.000 литри 
1.2. Повикот с јавен и отворен при што набавката ќе се 
изврши со прибирање на понуди во с о г л а с н а т а ) Зако-
нот за јавните набавки. 
1.3. Отвораното на понудите ќе се изврши по присуство 
на понудувачите . ' 

2. СОДРЖИ! 1А 11А ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето и понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени-
франко подружници како и вкупната цена за целата 
количина на набавката (со сите давачки во согласност 
со член 54 став 3, од Законот,'за јавните набавки, ако 
набавката е од странство). 
2.3. Понудата треба д^ содржи гаранција за квалитет. 
2.4. Понудата треба д^ го содржи начинот на плаќано. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на извршувано 
на набавката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за вкупната ко-
личина на набавката. ' 
2.7. Понудата треба да има рок на важност 30 дена. 
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л 
- производство и промет на опрема предмет на набав-
ката , 
- градсжио-инсталатсрски работи од хидро градба и ни-
скоградба. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи: 
- Цена искажана во денари, 
- Начин на плаќано, 
- Рок на плаќано, 
- Рок на изготвувано. 
2.2. Придружна дсокумснтација која понудувачот задол-
житслно треба да ја приложи кон понудата: 
- Извод (од регистрација на дејности градеж но-н летал а -
тсрски работи, 
- Екошомско-фннанснски бонитет (член 22 сод Законот 
за јавните набавки), 
-Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за 
јавните набавки)^ 
- Доказ дека не с 1ко стечај или во процес на ликвида-
ција (член 24 став 1 точка „а" од Законот за јавните 
набавки) и 
- Доказ де ка.со правсосилна пресуда не му с изречена 
мерка на безбсдност-забрана за вршеше на дејност 
(член 24 стап 2 точка „б" од Законот за јапнитс на-
бавки). 4 

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Комплетна содржина на понудата с Дефинирана во 
те 11дс рск ата д о к у ме п тациј а. 
3.2. Детална тендерска документација може да сс по-
дигне по просторните на набавувачот сској работен ден 
од 7.45 до 15.45 часот. 
3.3. За тендерската документација се плаќа н;1Домсстод 
104)0 денари На жиро-сметка број 40120-637-2304, дано-
чен број 4030996358411 и матичен број 5142261 за корис-
никот Фонд за заштита и унапредуваше на животната 
средина и природата. 
4. КРИТЕРИУМИ КОИ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУ-
ВААТ ПРИ ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ, 
РАНГИРАНИ И КВА1 ИНФИЦИРАНИ НА СЛЕД-

Н И О Т НАЧИН 'Ѕ. 
(Пиена V Л; , V " 45бодов!!; 
(2) рок на испорака V ч / : ' . 10 бодови; 
(3) Извршувало на у с л у п г г о Ш ' М и '10 бодови', 
(4) начин на п л а ќ а н о 1 ЅЛ-ЦФ'' Ј V : 10 бодови; 
(5) технички квалитет, функционални 
карактеристики и компатибилност 1 

со постојната опрема ' V ј 20бод(ови; 
(6) поппродажни сервиси и - ј ' ' 
обезбедувано, на тсхничкалоМош - 5 бода. 
5. ДО СТАВ У В А11) Е НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудите сб доставуваат во еден оригинален' при-
мерок кој што треба да биде Заверен и потпишан од 
страна на овластено лице на понудувачот. 
5.2. Понудата и другата документација се испраќа во 
затворен коверт кој содржи уште два затворени и запе-
чатени коверта. Комплетната Понуда треба да биде без 
прецртани, подвлечени или избришани зборови, а во 
краен случај, одредени корекции треба да бидат пара-
фнранн од овластено лице. ' И ' 4 

На надворешниот коверт во горниот лев агол треба да 
стон ознаката „не отворај" и број на јавниот Повик, а во 
'средината фирмата и седиштето на набавувачот. 
На надворешниот коверт не треба да стои никаква 

. друга ознака врз основа на која би можел да се идснти-
- фнкупа понудувачот. 

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со фи-
нансиската документација пополнета и неки ознака 
„понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи тех-
ничката документација и носи ознака „документација". 
На двата внатрешни коверта треба да стои фирма (име) 
и седиште (адреса) на испраќачот-понудувачот. 



,чфуари 2000 СЛУЖБЕН ПЕСНИ К НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр И -Стр. 721 

Ѕ V Секој понудувач може да учествува симо со една 
понуда. 
5.4. Рок на доставувано на понудите е 15 дена од денот 
на објавувапото на отпорениот повик, во последното 
јавно гласило. ' 
5.5. Понудиге, во согласност со член 52 од Законот ма 
јавните набавки можат да се достават преку пошта на 
адреса', на ул. „Дрсздспскл" бр. 52. Скопје, да се преда-
дат во архивата на Министерството за животна средина 
(најдоцна до 15.45 часот секој работен ден) не подоцна 
од предвидениот рок та предаваше на понудите. ' 
с. 'ЈАПРИШИ ОДРЕДБИ 
6.1. Јавното отвораше на понудите ќе се одржи во про-
сториите на Министерството за животна средина на ден 
О'МН.2000 година во Н-,ОЈ) часот. 
Претставниците на понудувачите во согласност со член 
2М став 2 од Законот за јавните набавки, треба на Коми 
си јата за јавни набавки да и предадат писмено овласту-
вал-о од понудувачот за нивно учест во на јавното отво-
рано. 
б.-2. Понудите кои што не се доставени во предвидениот 
рок, како и оние кои ипо не се изработени според 
пропозициите на овој т ворец повик и тендерската до-
кументација, нема да бидат оценувани. ' 

Комисија за јавни набавки 

Брз основа на член 10, 14 и член 16 од Законот за 
јавните набавки („Службен весник на РМ" бр. 29/98), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за жи-
воти.! СЈКДННа објавува У-. ) 

ОТВОРЕН ћ О В И К БР. 10/2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ ' . , 

1 1. НАБАВУВАЧ: 
Минисч е р о во за животна средина на Р. Македонија, со 
седиште на ул. „Дрсздснска" бр. 52 Скопје. . 
! 2. ПРЕДМЕТ НА Н А Б А В К А : 
П . алката н монтажа на опрема и изведувано на елек-
!ромонтажни работи на фнлтерска постројка во МХК 
Члстово-Велсс. 
ЕЈ. ПОНУДУВАЧИ: 
Пр;:во на учество па отворениот повик имаат сите заин-
тересирани домашни/и странски правни л физички лица 
регистрирани за: 

пЈхпЈзнодсгво и промет на опрема што с предмет на 
набавката и, 
- монтажни и електро инсталатерски работи. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2:1. Понудата треба да содржи: 
- П.епа искажана во денари,, 
- Начин на плаќано, 
- Рок на плаќано, ,'ј 

Рок на изготвувано. 
.12. Придружна документација која понудувачот задол-
жи тел но треба да ја приложи кон понудата: 

П (вод од регистрација на дејности за производство и 
промет на опрема односно вршено на монтажно елек-
тро инсталатерски работи, 
- 1 кономско-фннансиски бонитет (член 22 од Законот 
за јавните набавки), 
-Те.хничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за 
јавните набавки), 
- Доказ дека не с во стечај или во процес на ликвида-
ција (член 24 став 1 точка „а" од Законот за јавните 
набавки)и . 
- Доказ дека со' правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на 6с збсдност-забрана за вршење на дејност 
(член 24 став 2 точка ,.б" од Законот за јавните на-
бавки). 

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.Е Комплетна содржина на понудата с дефинирана во 
тендерската документација. 
3.2. Детална' тендерска документација може да се по-
дигне во просториите на набавувачот секој работен ден 
од 7.45 до 15.45 часот. 
3.3. За тендерската документација се плаќа надомест од 
КУК) Денари на жиро сметка ОЈНЈЈ -101?п М7 ? VИ, дано-
чен број 40309%358111 и матичен број 5142261 за корис-
никот Фонд за заштита и унапредувано на животната 
средина и природата. 
4. КРИТЕРИУМИ КОИ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУ-
ВААТ ПРИ ОЦЕНУВАЊЕТО ПА ПОНУДИТЕ. 
РАНГИРАНИ И К Л А С И Ф И Ц И Р А Н И НА СЛЕД-
НИОТ НАЧИН 

(1)цсна ' 45 бодови; 
(2) рок па' испорака И) бодови; 
(3) и ѕвршуваио на услугите 10 бодови; 
(4) начин на плаќано 15 бодови; 
(5) технички квалитет, функционални 
карактеристики и компатибилност 
со постојната опрема . . 20 бодови; 
(6) поста родажни сервиси и 
обезбедувано на техничка помош 5 бода. 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудите се доставуваат во еден орш анален при-
мерок кој што треба да биде заверен и потпишан од 
страна на овластено лиГте на понудувачот. 
5.2. Понудата и другата документација се испраќа Во 
затворен коверт кој содржи уште два затворени и запе-
чатени коверта.',Комплетната понуда треба да биде без 
прецртани, подвлечени или избришани зборови,' а во 
Краен случај, одредени корекции треба да бидат пара-
фирани од овластено лице. 
На надворешниот коверт во горниот лев агол требала 
стои ознаката „не отворај" и број на јавниот повик, а во 
средината фирмата и седиштето на набавувачот. 
На надворешниот коверт не треба да стои никаква 
друга ознака врз основа па која би можел да се иденти-
фикува понудувачот. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со фи-
нансиската документација пополнета и лоен ознака 
„понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи тех-
ничката документација и носи ознака „документација". 
На двата внатрешни коверта треба да стои фирма (име) 
и седиште (адреса) на испраќачот понудувачот. 
5.3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
5.4. Рок на доставувано на понудите е 15 дена од денот 
на објавува и,сто на отворен повик, во „последното" 
јавно гласило. . . . . 
5.5. Понудите, во согласност со член 52 од Законот за 
јавните набавки можат да сс достават преку пошта на 
адреса, на ул. „Дрездслска" бр. 52 Скопје, да се преда-
дат во архивата на Министерството за животна СЈЧ дина 
(најдоцна до 15.45 часот секој работен ден), не подоцна 
од предвидениот рок за подаваше на понудите, ј 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Јавното отворан.о на понудите ќе се одржи но про-
сториите на Министерството за животна средина надеи 
09.03.2000 година во 11,00 часот. 
Претставниците на понудувачите во согласност со член 
29 став 2 од Законот за јавните набавки, треба на Коми-
сијата за јавни набавки да и предадат писмено овласту-
в а ! ^ од понудувачот за нивно учество на јавното отво-
рано. 
6.2. Понудите кои ипо не се доставени во предвидениот 
рок, како и оние кон што не се шрабогснн според 
пропозициите на опој отворен повик и тендерска доку-
ментација, нема да бидат оценувани. ! 
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4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-
ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕВА ДА ЈА ПРИ-
ЛОЖИ I 
- Извод од регистрација на дејност, ( ' 
- Документ за бонитет од носителот на платниот про-
мет не постар од 6 (шест) месеци, 
- Изјава дека понудувачот не е под стечај, односно 
ликвидација, потпишана од одговорното лице на пону-
дувачот и дека не е изречена мерка за безбедност-за-
брана за вршено дејност. 
Документот за бонитет од носителот на платниот про-
мет треба да се достави во оригинален примерок или 
копија заверена од нотар. 
5. ДОПОЛНИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Референтни листа за в а к о в оид на проект , , 
- Техничка опременост, ' . 
- кадровска структура, 
- Изјава за подготвеност на понудувачот за квалитетно 
и навремено извршување на проектот. 
0. РОК НА ИЗРАБОТКА НА ЦД-РОМОТ 
Краен рок на изработка: 10.05.2000 година., 
7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
- Квалитет (се утврдува врз основа на доставени 
материјали) и рсфсрснтна листа за мултимедијални 
проекти ' : / 55 бода; 
-П,епа ' , , - . V 25 бода; 
- Рок на изработка . ' ^ ' 10 бода; 
- Начин и рок на плаќано - ? 10 бода. 

РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ ' ' / V --
Рок на доставувано на понудите е 15 дена од денот на 
објавуваното на бараното за отворен повик вд послед-
ното средство за јавно информирано. Повикот с јавен, 
отворен и анонимен, со право на учество на сите до-
машни и странски правни и физички лица. 
Понудувачите^ во согласност со член 54, став 1 од Зако-
нот за јавните набавки, понудите треба да ги достават 
во еден оригинален примерок, кој треба да биде заве-
рен и потпишан од овластено лице на понудувачот, 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-
носно кон кои не е приложена бараната документација 
ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат. 
Понудата и другата документација се доставуваат во 
согласност со член 53 од Законот за јавните набавки. 
Понудите да се достават во архивата на Министер-
ското за стопанство на Република Македонија, на 
адреса ул. „Боте Ботевски" бб. - Скопје. 
Отвораното па понудите ќе се врши според член 29 од 

,Законот за јавните набавки, во просториите на Мини-
стерството за стопанство во сала на петти кат, на 
13.03.2000 година во 12 часот. , - , \ 
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пост на недвижен имот од Република Ма- - ' 
ќе допија на Општина Оризари врз основа 
на спроведен делбен биланс 671 

387. Решение за пренесуваше право на сопстве-
ност на недвижен 1гмот од Република Ма- , 
колонија на Општина Облешево врз Ос-
нова на спроведен делбен биланс . . . . . . 672 

388. Решение за пренесуваше право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Ма-
кедонија на Општина' Чешиново врз ос-
нова на спроведен делбен била Не 672 

389. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Ма-
кедонија на Општина Кочани врз основа 
на спроведен делбен биланс ј. . . 673 

390. Решение за пренесувано правб на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Ма- . 
колонија на Општина Зајас Врз основа на 
спроведен делбен биланс . . . Ј . . . . . . , 4 , 674 

391. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Ма- ' 
колонија на Општина Вранештица врз ос-
ло:..; на спроведен делбен биланс . . . . Л . 675 

392. Решение за пренесување право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Осломеј врз основа,на 
спроведен делбен биланс Г.\ 675 

393. Решение за пренесувано право На сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Другово врз основа на 
спроведен делбен биланс . . . , V . , . . . . . 675 

394. Решеше за пренесувано право на сопстве-
н,- V на недвижен имот од Република Маке-
донка на Општина Кичево врз основа на 
спроведен делбен биланс . . . . . . . . . . . . . 677 

395. Решение за ^снесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Зелениково врз основа 
па спроведе!! делбен биланс . Л . , . . . . . . - 677 

396. белк ине за пренесувано право па сопстве-
ност па недвижен имот од Републшса Маке-
донија ца Општина Студеничани врз Ос-
новала спроведен делбен биланс . . . . . . . 678 

397. Решение за пренесувано право на сопствс-
шхт па недвижен имот од Република Маке-
донија на Опнггина Сопиште врз основа на 
спроведен делбен биланс 678 

398. Решение за пренесувано право на сопствс-
:,у пост на подвижен имот од Република Маке-
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допија на Општина Кисела Вода врз основа 
на спроведен делбен биланс 679' 

399. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Макс-
доЈшја на Општина Сарај врз основа на 

' спроведен делбен биланс 679 
400. Решение за пренесувано право на сопстве-

ност на недвижен имот од Република Маке-
донија па Опигпша Кондово врз основа на 
спроведен делбен биланс 680 

401. Решение за пронесување право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Ѓорче Петров врз ос-
нова на спроведен делбен биланс 680 

402. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Отнтииа Карпош врз основа на 
спроведен делбен биланс . / 680 

403. Р.ешение за пренесување право на сопстве-
ност-на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Росоман врз основа на 
спроведен делбен биланс . . с . 681 

404. Решение за пронесувано право на сопстве-
ност На недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Конопиште врз основа 
на спроведен делбен биланс ,д. 681 

405. Решение за пренесување право на сопстве-
ност па недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Кавадарци врз основа 
на спроведен делбен биланс . . 682 

406. Решение за пронесување право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Макс-

. донија на Општина Сопотница врз основа 
на спроведен делбен биланс ^ 683 

407. Решение за пренесување право на сопстве-
ност на не.движен имот од Република Макс- -
допија на Општина Демир Хисар врз ос-

" нова на спроведен^делбен биланс 684 
408. Решение за пренесување право на сопстве-

ност на недвижен' имот од Република Маке-
донија на Општина Македонска Каменица 
врз основа на спроведен делбен биланс . . . 685 

409. Решение за пренесување право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Делчево врз основа на 
спроведен делбен биланс 686 

410. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Цестар Жупа врз ос-
нова на спроведен делбен биланс . . . . . . . 687 

411. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Дебар врз основа на 
спроведен делбен биланс . . . ; . 687 

412. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Вруток врз основа на 
спроведен делбен биланс 687 

413. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Врапчиште врз основа 
нД спроведен делбен биланс 688ј 

414. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Србиново врз основа на 
спроведен делбен биланс 688 

415. Решение за пренесувано право на сопствен 
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Ростуше врз основа на 
спроведен делбен биланс 648 
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416. Решение Ја пренесувано право на сопствен , 
ност на недвижен имот од Република М а к е - . , . 
допија на Општина 1 кготИНо-ПолоШко ,-.-
врз основа на спроведен делбен биланс , . , . . 4 689 

417. Решение за пронесување право НА сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Маврови Анови врз ос-, 
нова на спроведен делбен биланс .. 689 

418. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен Имот од Рспублтса Маке-
донија на Општина Долна Бан.ица врз ос-
нова на спроведен делбен биланс . . . . . . . 690 

419. Решение за пронесувано право на сопстве-
ност па недвижен имот од Република Макс- -
допија на Општина Чегране врз основа на 
спроведен делбен биланс . 1 690 

420. Решение за пренесување право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Гостивар врз основа на 
спроведен делбен биланс . . . . . . . . , . . 690 

421. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке- 1 

допија на Општина Стар Дојран врз основа 
на спроведен делбен биланс . 691 

422. Решение за пренесувано"право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Миравци вр^ основа на 
спроведен делбен биланс : . . . . . . 691 

423. Решение за јпрспесућаио право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Богданци врз основа на 
спроведен делбен биланс ,, : 692 

424. Решение за Пренесувано право на сопствс-
ноет на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Гевгелија врз основа на . 
спроведен делбен биланс . 692 

425. Решение за пренесувано право на сопстве--
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Петровец врз основа на 
спроведен делбен биланс .7 . 693 

426. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Илинден Врз оспова на 
спроведен делбен биланс . V. V . . . . . . ч . ; 694 

427. Решение за пренесува ј право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке" 
допија на Општина Арачиново врз основа , 
на спроведен делбен биланс . . . . . . . . . 694 

428. Решение за пренесување право на сопствен 
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Гази Баба врз основа.на 
спроведен Делбен биланс 694 

429. Решение за пренесување право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Блатец врз Основава 
спроведен делбен биланс ј . . . . . 695 

430. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Макс- . 
допија на Општина Виница врз основа на ' 
спроведен делбен биланс . 695 

431. Решение за пренесување право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија па Општина Извор врз основа на 
спроведен делбен биланс . . ј . . 696 

432. Решение за пронесувано право на сопствен 
- ност на недвижен имот од Република Маке-

донија на Општина Градско врз Основа на 
спроведен делбен биланс , л , 697 

433. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Чашка врз основа на 
спроведен делбен биланс . . 697 

434. Решение за пренесување право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Богомила врз основа на 
спроведен делбен биланс . : 698 

435. Решение за пренесување право на сопстве-
ност иа недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Велес-Врз основа на 
спроведен делбен биланс . . . . . . 699 

436. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Валандово врз основа 
на спроведен делбен биланс 700 

437. Решение за прснсеувањс право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија па Општина Цапари врз основа на 
спроведен делбен биланс 701 

438. Решение за пронесувано право на сопстве-
ност на недвижен Амот од Република Маке-
донија на Општина Старавина врз основа 
на спроведен делбен биланс . . . , . , 701 

439. Решение за преиоеувано право на сопстве-
ност на недвижен Имот од Република Маке-
донија на Општина Могила врз основа на 
спроведен делбен биланс 702 

440. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на'Општина Кукуречани врз ,основа 
на спроведен делбен биланс . . . . . . . . . . . 703 

441. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Добрушево врз основа 
на спроведен делбен биланс 703 

442. Решение за пренесување право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Опнггина Новаци врз. основа на 
спроведен делбен биланс . . 704 

443. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Бистрица врз основа на 

^Проведен Делбен биланс 704 
444. Решение за пренесувано право на сопствс- I 

ност на недвижен имот од Република Макс-
допија на Општина Бач врз основа на спро- . 
всдсн делбен биланс 705 

445. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Битола врз основа на 
спроведен делбен биланс - 706 

446. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Оппггина Пехчево врз основа на 
спроведен делбен биланс - 707 

447. Решение за пренесувано право на сопстве-
ност на недвижен имот од Република Маке-
донија на Општина Берово врз основа на 
спроведен делбен биланс 707 
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