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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

780. 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001), Претседателот на Република Македо-
нија, донесува 

 
У К А З БР. 5 

 
Се разрешува 
генерал мајор Бојаџијев Илија Ѓорѓи 
ФЧ: генерал мајор, по формација: генерал - потпол-

ковник, 
лична ВЕС: 31140 ЕМБГ: 3103950490009 од долж-

носта Началник на Генералштабот на Армијата на Ре-
публика Македонија. 
Указот да се изврши веднаш. 
  

       Бр. 07-537                                    Претседател 
6 јули 2005 година                  на Република Македонија, 
         Скопје                            Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
781. 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001), Претседателот на Република Македо-
нија, донесува 

 
У К А З БР. 6 

 
Се поставува по мирновремена и воена формација 
за Началник на Генералштабот на Армијата на Ре-

публика Македонија 
Генерал-мајор Стојановски Душан Мирослав 
ФЧ: генерал - мајор, по формација: генерал потпол-

ковник, 
лична ВЕС: 31140 ЕМБГ: 1007959450089 
До сега: Заменик на началникот на Генералштабот 

за борбена готовност и операции во Генералштабот на 
Армијата на Република Македонија.  
Указот да се изврши веднаш. 
  

       Бр. 07-538                                     Претседател 
6 јули 2005 година                  на Република Македонија, 
         Скопје                            Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
782. 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001), Претседателот на Република Македо-
нија, донесува 

 
У К А З БР. 7 

 
Се разрешува 
генерал Стамболиски Јован Методи 
ФЧ: генерал, по формација: генерал 
лична ВЕС: 31280 ЕМБГ: 1004947780815 од долж-

носта советник за воени прашања на Претседателот на 
Република Македонија. 
Указот да се изврши веднаш. 
  

       Бр. 07-539                                     Претседател 
6 јули 2005 година                  на Република Македонија, 
         Скопје                            Бранко Црвенковски, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
783. 
Врз основа на член 45 став (2) алинеја 1 од Законот 

за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/2004 и 96/2004), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 јуни 2005 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИ-
ХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ  

ПО ОПШТИНИ ЗА 2005 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологија за рас-

пределба на приходите од данокот на додадена вред-
ност по општини за 2005 година (во понатамошниот 
текст: уредба). 

 
Член 2 

Вкупните средства на приходите од данокот на до-
дадена вредност наплатени во претходната фискална 
година за општините и градот Скопје во Република 
Македонија се распределуваат во износ од 98%. 
Средствата во износ од 2% од вкупните средства на 

приходите од данокот на додадена вредност наплатени 
во претходната фискална година, ќе се користат за фи-
нансирање на општини во кои износот на вкупно нап-
латените сопствени приходи не е доволен за финанси-
рање на основните функции на општината и кои во те-
ковниот период се наплатени најмалку 80% од плани-
раните средства за истиот период. 

 
Член 3 

Средствата од член 2 став 2 на оваа уредба се рас-
пределуваат со решение на министерот за финансии, 
по претходна писмена согласност од Комисијата за 
следење на развојот на системот на финансирање на 
општините. 
Доколку дел или вкупните средства од член 2 став 2 

на оваа уредба не се искористат до 10 декември од те-
ковната година за утврдената намена истите ќе се рас-
пределат според критериумите утврдени во членовите 
4, 5 и 6 на оваа уредба. 

 
Член 4 

Средствата на приходите од данокот на додадена 
вредност за општините и градот Скопје во Република 
Македонија, утврдени во член 2 од оваа уредба, за оп-
штините во Република Македонија се распределуваат 
во износ од 90%, а за градот Скопје и општините во 
градот Скопје се распределуваат во износ од 10%. 

 
Член 5 

Износот на средствата наменет за распределба на 
општините во Република Македонија се распределува 
според следните критериуми: 

- 60% според нивното учество во вкупниот број на 
жители во Република Македонија без градот Скопје, 
согласно со податоците од последниот извршен попис 
на население објавени од Државниот завод за статисти-
ка;  

- 27% според нивното учество во вкупната површи-
на на територијата на Република Македонија без гра-
дот Скопје, согласно со утврдените граници на општи-
ните од органот надлежен за работите за премер и ката-
стар, и 

- 13% според нивното учество во вкупниот број на 
населени места во Република Македонија без градот 
Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијал-
ната организација на локалната самоуправа во Репуб-
лика Македонија. 
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Psk - претставува површина на подрачјето на градот 
Скопје, согласно со утврдените граници на општините од 
органот надлежен за работите за премер и катастар;  

Распределбата на средствата од став 1 на овој член 
на општините во Република Македонија се врши спо-
ред формулата: 

Pi - претставува површина на подрачјето на оддел-
ната општина во градот Скопје за која се врши распре-
делба на дотацијата, согласно со утврдените граници 
на општината од органот надлежен за работите за пре-
мер и катастар;  

 
 
  
Di - претставува дотација која се распределува на 

одделна општина;  BNMsk - претставува број на населени места во 
градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за тери-
торијалната организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија;  

EFn - претставува вкупен износ на средства од при-
ходите од данокот на додадена вредност, наплатени во 
претходната фискална година, кои се распределуваат 
по општини;  BNMi - претставува број на населени места во од-

делната општина во градот Скопје за која се врши рас-
пределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот 
за територијалната организација на локалната самоу-
права во Република Македонија. 

BZn - претставува број на жители во Република 
Македонија без градот Скопје, согласно со податоците 
од последниот извршен попис на население објавени 
од Државниот завод за статистика; 

BZi - претставува број на жители во одделната општи-
на за која се врши распределба на дотацијата, согласно со 
податоците од последниот извршен попис на население 
објавени од Државниот завод за статистика;  

 
Член 7 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се применува со отпочнување на примена-
та на Законот за финансирање на единиците на локал-
ната самоуправа (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 61/2004 и 96/2004). 

Pn - претставува површина на територијата на Ре-
публика Македонија без градот Скопје, согласно со 
утврдените граници на општините од органот надле-
жен за работите за премер и катастар;  

Pi -  претставува површина на подрачјето на оддел-
ната општина за која се врши распределба на дотација-
та, согласно со утврдените граници на општината од 
органот надлежен за работите за премер и катастар;  

 
Бр. 19-2625/1                   Заменик на претседателот 

30 јули 2005 година               на Владата на Република 
    Скопје                        Македонија, BNMn - претставува број на населени места во Ре-

публика Македонија без градот Скопје, согласно со 
член 11 од Законот за територијалната организација на 
локалната самоуправа во Република Македонија;  

                          Радмила Шекеринска, с.р. 
___________ 

784. 
Врз основа на член 45, став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локалната самоуправа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 61/04 и 96/04), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 04.07.2005 година, донесе 

BNMi - претставува број на населени места во од-
делната општина за која се врши распределба на дота-
цијата, согласно со член 11 од Законот за територијал-
ната организација на локалната самоуправа во Репуб-
лика Македонија.  Член 6 У Р Е Д Б А Износот на средства наменет за распределба на гра-
дот Скопје и на општините на градот Скопје се распре-
делува во сооднос 40:60. 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА КА-
ПИТАЛНИ ДОТАЦИИ ЗА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА  
И УЛИЦИ ПО ОПШТИНИТЕ ЗА 2005 ГОДИНА Износот на средства утврден во став 1 од овој член, 

наменет за општините во градот Скопје, се распределу-
ва според следните критериуми:  

 
Член 1 

Со оваа уредба се врши распределба на средствата 
за финансирање на годишните програми за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на локалните па-
тишта и улици во општините, односно градот Скопје за 
2005 година. 

- 60 % според нивното учество во вкупниот број на 
жители  во градот Скопје, согласно со податоците од 
последниот извршен попис на население објавен од 
Државниот завод за статистика;  

- 27% според нивното учество во вкупната површи-
на на подрачјето градот Скопје, согласно со утврдените 
граници на општините од органот надлежен за работи-
те за премер и катастар и  

Член 2 
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2005 

година во Буџетот на Фондот за магистрални и регио-
нални патишта на ставката 488 е предвидена капитална 
дотација до ЕЛС во износ од 500.000.000 денари. - 13% според нивното учество во вкупниот број на 

населени места во градот Скопје, согласно со член 11 
од Законот за територијалната организација на локал-
ната самоуправа во Република Македонија. 

 
Член 3 

 Распределбата на капиталните дотации се врши 
според критериумите утврдени во Правилникот за кри-
териумите за распределба на средства за финансирање 
на Годишната програма за изградба, реконструкција и 
заштита на локалните патишта и улици на општините и 
градот Скопје, согласно обезбедените средства во Бу-
џетот на Фондот за магистрални и регионални патишта 
за 2005 година, како што е дадено во Прегледот за рас-
пределба на капитални дотации, што е составен дел на 
оваа уредба. 

Распределбата на средствата од став 2 на овој член на 
општините во градот Скопје се врши според формулата: 

 
 
  
Di -  претставува дотација која се распределува на 

општината во градот Скопје;  
EFso - претставува вкупен износ на средства од 

приходите од данокот на додадена вредност кои се на-
менети за општините во градот Скопје;  Член 4 

BZsk - претставува број на жители во градот Скопје, 
согласно податоците од последниот извршен попис на на-
селение објавени од Државниот завод за статистика;  

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

BZi - претставува број на жители на општината во 
градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, 
согласно со податоците од последниот извршен попис на 
население објавени од Државниот завод за статистика;  

      Бр. 19-2265/1                    Заменик на претседателот 
4 јули 2005 година                  на Владата на Република  
          Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 
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П Р Е Г Л Е Д 
за распределба на капитални дотации за локални  
патишта и улици по општините за 2005 година 

 
Реден 
број ОПШТИНА 

За 2005 година 
Се вкупно 
денари 

1 АРАЧИНОВО  1.893.433 
2 БЕРОВО 3.340.633 
3 БИТОЛА 23.939.987 
4 БОГДАНЦИ 2.675.608 
5 БОГОВИЊЕ 4.113.117 
6 БОСИЛОВО 3.083.587 
7 БРВЕНИЦА 3.244.573 
8 ВАЛАНДОВО 3.334.939 
9 ВАСИЛЕВО 2.570.116 
10 ВЕВЧАНИ 508.679 
11 ВЕЛЕС 10.872.427 
12 ВИНИЦА 4.662.758 
13 ВРАНЕШТИЦА 964.599 
14 ВРАПЧИШТЕ 3.599.307 
15 ГЕВГЕЛИЈА 6.199.013 
16 ГОСТИВАР 12.872.770 
17 ГРАДСКО 1.236.036 
18 ДЕБАР 3.031.036 
19 ДЕБАРЦА 2.969.343 
20 ДЕЛЧЕВО 4.357.309 
21 ДЕМИР КАПИЈА 1.440.422 
22 ДЕМИР ХИСАР 3.643.237 
23 ДОЈРАН 1.029.946 
24 ДОЛНЕНИ 3.114.380 
25 ДРУГОВО 1.581.464 
26 ЖЕЛИНО 3.724.780 
27 ЗАЈАС 2.082.314 
28 ЗЕЛЕНИКОВО 1.287.285 
29 ЗРНОВЦИ 861.675 
30 ИЛИНДЕН 3.844.130 
31 ЈЕГУНОВЦЕ 2.290.617 
32 КАВАДАРЦИ 10.018.234 
33 КАРБИНЦИ 1.311.026 
34 КИЧЕВО 6.374.833 
35 КОНЧЕ 1.269.017 
36 КОЧАНИ 8.338.331 
37 КРАТОВО 2.486.310 
38 КРИВА ПАЛАНКА 4.482.502 
39 КРИВОГАШТАНИ 1.373.014 
40 КРУШЕВО 2.419.384 
41 КУМАНОВО 20.672.726 
42 ЛИПКОВО 4.422.722 
43 ЛОЗОВО 1.161.040 
44 МАВРОВО РОСТУША 2.975.974 
45 МАК. КАМЕНИЦА 2.129.709 
46 МАК. БРОД 2.902.117 
47 МОГИЛА 2.098.534 
48 НЕГОТИНО 4.501.557 
49 НОВАЦИ 2.325.376 
50 НОВО СЕЛО 2.777.709 
51 ОСЛОМЕЈ 1.884.063 
52 ОХРИД 13.302.683 
53 ПЕТРОВЕЦ 1.871.682 
54 ПЕХЧЕВО 1.517.798 
55 ПЛАСНИЦА 677.471 
56 ПРИЛЕП 17.525.736 
57 ПРОБИШТИП 3.233.162 
58 РАДОВИШ 6.213.216 
59 РАНКОВЦЕ 1.258.205 
60 РЕСЕН 5.172.280 

61 РОСОМАН 1.104.555 
62 СВЕТИ НИКОЛЕ 4.227.988 
63 СОПИШТЕ 1.681.198 
64 СТАРО НАГОРИЧАНЕ 2.186.722 
65 СТУДЕНИЧАНИ 3.128.672 
66 СТРУГА 11.717.393 
67 СТРУМИЦА 11.274.406 
68 ТЕАРЦЕ 3.514.957 
69 ТЕТОВО 13.610.851 
70 ЦЕНТАР ЖУПА 1.208.783 
71 ЧАШКА 2.966.643 
72 ЧЕШИНОВО 1.689.032 
73 ЧУЧЕР САНДЕВО 2.373.624 
74 ШТИП 11.735.298 
75 АЕРОДРОМ 12.831.122 
76 БУТЕЛ 6.320.496 
77 ГАЗИ БАБА 17.220.227 
78 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 10.256.941 
79 КАРПОШ 16.098.770 
80 КИСЕЛА ВОДА 18.536.792 
81 САРАЈ 7.326.463 
82 ЦЕНТАР 20.340.482 
83 ЧАИР 12.485.418 
84 ШУТО ОРИЗАРИ 3.097.235 
85 СКОПЈЕ 42.000.000 

500.000.000               ВКУПНО 
 

___________ 
785. 
Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/01 
и 5/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 4.07.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ  
АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 

 
1. За учество на вежбата �ЈАДРАНСКИ АНГАЖ-

МАН 2005� (во натамошниот текст: Вежбата), која ка-
ко комбинирана (интервидовска) здружена тактичка 
вежба во Република Албанија ќе се одржи во периодот 
од 11.07.до 30.07.2005 година, се испраќа една единица 
во состав од 32 (триесет и двајца) припадници од по-
стојниот состав на Армијата на Република Македонија, 
од кои 4 (четири) офицери, 12 (дванаесет) подофицери 
и 16 (шеснаесет) професионални војници. 

2. Финансиските трошоци за реализација на Вежба-
та ги обезбедува Амбасадата на САД во Република Ма-
кедонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
Вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на активностите од Вежбата, 
Министерството за одбрана поднесува извештај пред 
Владата на Република Македонија. 

5. За овластен потписник на документот со кој е ре-
гулиран статусот на единицата за време на Вежбата и 
придружување кон одредбите од �Меморандумот за 
разбирање� и пропратните технички спогодби од маке-
донска страна се определува заменикот на министерот 
за одбрана г-дин Талат Џафери.  

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
     Бр.19-2663/1                      Заменик на претседателот 
4 јули 2005 година                  на Владата на Република 
          Скопје                                       Македонија,                       

Радмила Шекеринска, с.р. 
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786. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот  за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр.59/00 и 12/03) Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30.06.2005 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ЗА ЕМИ-
СИЈА  НА ЕВРООБВРЗНИЦИ И  УПРАВУВАЊЕ 

СО ЈАВНИОТ ДОЛГ 
  

1. Во името на Владата на Република Македонија се 
овластува Министерството за финансии да ги спроведе 
активностите околу подготвување на Република Маке-
донија за емисија на еврообврзници вклучувајќи и из-
бор на странска инвестициона банка/и и странска прав-
на фирма кои на Министерството за финансии ќе му 
помогнат во: 

-изработката на целокупната документација потреб-
на за емисија на еврообврзниците од страна на Репуб-
лика Македонија на меѓународен пазар;  

-спроведувањето на емисијата;  
-рекламирањето на емисијата пред потенцијалните 

инвеститори;  
-одржувањето на ликвиден секундарен пазар на 

еврообврзниците и  
-поефикасното управување со јавниот долг. 
2. За спроведување на постапката за избор на стран-

ска инвестициона банка/и и странската правна фирма, 
се формира Комисија за емисија на еврообврзници и 
управување со јавниот долг. 
Се овластува министерот за финансии да ја форми-

ра Комисијата за емисија на еврообврзници и управу-
вање со јавниот долг. 
Министерот за финансии ги пропишува критери-

умите за оценување и избор на најповолната пону-
да/и. 

3. Се овластува министерот за финансии да го извр-
ши изборот на странска инвестициона банка/и и стран-
ска правна фирма врз основа на извештајот за оцена од 
Комисијата за емисија на еврообврзници и управување 
со јавниот долг. 
Изборот на странската правна фирма ќе се изврши 

само во случај на неангажирање на истата од страна на 
странската инвестициона банка/и. 

4. По спроведување на активностите од оваа одлука 
Министерството за финансии до Владата на Република 
Македонија ќе поднесе предлог за правно заокружува-
ње за емисијата на еврообврзници. 

5. Оваа одлука влегува во сила  со денот  на објаву-
вањето  во �Службен весник на Република Македони-
ја�. 
 
Бр. 19-2450/1           Претседател на Владата 

30 јуни  2005 година               на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р.  

__________ 
787. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 4 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30.06.2005 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАКУП НА ПИЛАНА 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за закуп на пилана, бр. 03-733/3 од 
14.04.2005 година, донесена од Управниот одбор на ЈП 
�Македонски  шуми� П.О. Скопје, на седницата одржа-
на на 14.04.2005 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
       Бр.19-2321/1                       Претседател на Владата 
30 јуни 2005 година                на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
788. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот на Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 
2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОШ 
НА РЕПУБЛИКА ГРУЗИЈА 

 
1. Република Македонија доделува хуманитарна по-

мош на настраданите во поплавите во регионот на Репуб-
лика Грузија, која се состои од вреќи за спиење, ќебиња, 
прашок за перење �ГОНГ�, конзервиран свински папри-
каш, конзерви риба и војнички ќебиња, во количини опре-
делени според Прегледот на средства и количини за доде-
лување на хуманитарна помош на настраданите во попла-
вите во регионот на Република Грузија, кој е приложен 
кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се обезбе-
дуваат од страна на Министерството за одбрана - Ар-
мијата на Република Македонија, Дирекцијата за за-
штита и спасување и Министерството за здравство. 

3. Преземањето и транспортот на средствата од точ-
ка 1 на оваа одлука го организира Министерството за 
транспорт и врски. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
     Бр.19-2402/1                         Претседател на Владата 
30 јуни 2005 година                на Република Македонија, 
            Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

П Р Е Г Л Е Д 
НА СРЕДСТВА И КОЛИЧИНИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
УМАНИТАРНА ПОМОШ НА РЕПУБЛИКА ГРУЗИЈА Х 
Ред. 
бр. Вид на средство Количина Давател 

1. Вреќи за спиење 300 парчиња Дирекција за заш-
тита и спасување 

2. Ќебиња 500 парчиња Дирекција за за-
штита и спасување 

3. Прашок за перење 
�ГОНГ� 3000 кгр. Министерство за 

здравство 
4. Конзервиран свински 

паприкаш 1000 кгр. МО - ГШ на АРМ 
5. Конзерви риба од 125 г. 3000 парчиња МО - ГШ на АРМ 
6. Војнички ќебиња 2000 парчиња МО - ГШ на АРМ 

__________ 
789. 
Врз основа на член 55 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр.8/05), член 
145 од Законот за градење, а во врска со член 22 став 1 
точка 1 и член 96 став 3 од Законот за локалната самоу-
права (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
5/02) Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30.06.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ И ЗА НАЧИНОТ НА 
ПРЕЗЕМАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Член 1 

1. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Фотокопир - Рикон афицио 400      1 
- Компјутер            1 
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- Работни бироа         3 
- Столици (лифтомат)          4 
- Маса (конференциска)       1 
- Витрини (стакло)           3 
- Витрини (дрвени)          2 
- Роло ормари             2 
- Клуб маси              3 
- Клуб фотељи            7 
- Телефони (Панасоник)          2 
- Телефон (Сименс)           1 
- Ормари (метални)           2 
- Закачалки             2 
- Фотељи              6   
- Фотељи (мали)           4 
- Сеф              1 
- Моторно возило југо 45 СК 306 МХ,  
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Кисела Вода од Република Македонија се прене-
сува на општината Аеродром без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број  5 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Аеродром. 

2. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Канцелариско биро            1 
- Полуфотења             1 
- Ормар метален            1 
- Биро (за цртање)           1 
- Телефон (Панасоник)         1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Гази Баба од Република Македонија се пренесува 
на општината Арачиново без надоместок. 

3. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Канцелариски бироа           6 
- Канцелариски столици         6 
- Компјутер               1 
- Ормари (мали)            2 
- Ормар (триделен)          1 
- Роло Ормари           2 
- Плакар             1 
- Закачалки             2 
- Греалки             2 
- Метални каси           2 
- Маси (мали)            2 
- Маса (конференциска)         1 
- Витрина            1 
- Клима уред            1 
- Телефони             2 
- Телефонска централа         1  
- Теодолит             1 
- Радио              1 
- Фотељи               6 
- Фотокопир            1 
- Нафтена печка             1 
- Бојлер               1 
- Садопер             1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Чаир од Република Македонија се пренесува на 
општината Бутел без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Бутел. 

4. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Канцелариски бироа            4 
- Канцелариски столици           8   
- Маса (конференциска)          1 
- Компјутер             1 
- Термо печка             1 

- Телефони             2 
- Метална каса             1 
- Роло ормари             2 
- Маси (мали)              2 
- Фотељи                 8 
- Ормари (мали)              3 
- Сталажа                1 
- фотокопир             1 
- Греалки                 2 
- Закачалки               2 
- моторно возило Шкода фелиција СК 145 ЛА 
- моторно возило Фолксфаген поло СК 391 ЛЦ 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Чаир од Република Македонија се пренесува на 
општината Чаир без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Чаир. 

5. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Канцелариски бироа                                13 
- Канцелариско биро (махагони)          1 
- Канцелариска маса               1 
- Канцелариски маси (мали)              4 
- Телефонски апарати                            14 
- Телефонска гарнитура           1 
- Закачалки               9 
- Канцелариски столици (фотељи)        5 
- Работни столици               4 
- Столица (метална)            1 
- Столици (дрвени)             5 
- Фотељи                8 
- Фотељи (Астон)                5 
- Столици (клуб)              6 
- Рол ормари                5 
- Ормари (метални)              7 
- Метална каса               1 
- Фотокопир                1 
- ПП апарат               1 
- Копир апарат Техноматик 275          1 
- Челична пантлика 10м.              1 
- Компјутер со принтер            1 
- Факс апарат               1 
- Моторно возило  
Шкода фелиција СК 983 ЛН          1 
- Витрини                5 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Центар од Република Македонија се пренесува на 
општината Центар без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 10 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Центар. 

6. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Канцелариски бироа          2 
- Канцелариски столици         2 
- Маса (мала)             1 
- Фотељи                4 
- Греалки                   2 
- Ормар (мал)             1 
- Роло ормари             3 
- Ормар (метален)            1 
- Закачалка                1 
- Нафтена печка               1 
- Метална каса                 1 
- Телефон                      1 
- Машина за пишување (Олимпија)        1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Чаир од Република Македонија се пренесува на 
општината Чучер Сандево без надоместок. 
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Државните службеници вработени во Министерс-
твото за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Чучер Сандево. 

7. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Апарат за копирање со амоњак           1 
- Метален ормар  
со 10 фиоки за планови       1 
- Роло ормар (дрвен)            1 
- Витрина                 1 
- Канцелариски бироа           6 
- Биро (за цртање)             1 
- Канцелариска маса          1 
- Маси клуб (ниски)          3 
-  Полуфотељи (плишани)          5 
- Полуфотељи разни            5 
- Столици сини (николовани)         5 
- Столици (дрвени)            4 
- Закачалки             3 
- Сандачиња (лимени)            3 
- Телефони (панасоник)         3 
- Телефонска кутија за поврзување        1 
- Моторно возило фиат 750 СК 391 ИР     1 
- Вентилатор              1 
- Жардениери               6  
- Корпи за ѓубре            7 
- Кујнски елементи (висечки)         3 
- Шпорет (горење)           1 
- Фрижидер (Ободин)            1 
- Садопер                1 
- Бојлер (Кончар)             1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Гази Баба од Република Македонија се пренесува 
на општината Гази Баба без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 9 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Гази Баба. 

8. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Канцелариски бироа          4 
- Столици               5 
- Витрина               1 
- Маса (клуб)              1 
- Фотељи              2 
- Телефонска централа           1 
- Телефони             2 
- Маси (мали)              2 
- Роло ормар               1 
- Ормари (дрвени)              4 
- Плакари (метални)             2 
- Сталажи (метални)             2 
- Закачалки                   2 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Карпош од Република Македонија се пренесува 
на општината Ѓорче Петров без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Ѓорче Петров.  

9. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Метални ормари со 5 фиоки за планови  2 
- Сеф (метален)                     1 
- Витрина                    1 
- Закачалки                 2 
- Канцелариски бироа             2 
- Биро (махагони)                  1 
- Стол (голем-лифтомат)            1 
- Биро (за цртање)                 1 
- Маси клуб (ниски)               2 

- Фотељи ниски (кожни)            2 
- Маси телефонски (ниски)            2  
- Полуфотељи (плишани)              4 
- Столици сини (никловани)            5 
- Телефон (Панасоник)               1 
- Телефон со Факс (1-800 ели)             1 
- Моторно возило форд фиеста СК 755 КЈ 1 
- Клима уред                   1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Гази Баба од Република Македонија се пренесува 
на општината Илинден без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 3 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Илинден. 

10. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Канцелариски бироа           6 
- Конференциска маса           1 
- Столици (лифтомат)             2 
- Столици                                    10 
- Витрина               1 
- Маса (клуб)              1 
- Полуфотељи                6 
- Компјутер                1 
- Телефони                 3 
- Маси (мали)             2 
- Метална каса            1 
- Ормари (метални)              4 
- Ормари (стакло)             2 
- Полици                5 
- Рафтови              2 
- Закачалки              4 
- моторно возило форд фиеста СК 265 КЛ 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Карпош од Република Македонија се пренесува 
на општината Карпош без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 7 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Карпош. 

11. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Фотокопир - Рикон 4490         1 
- Работни бироа             5 
- Работни бироа (за цртање)        2 
- Дактило биро            1 
- Столици (лифтомат)          2 
- Закачалки             5 
- Клуб столици                             11 
- Клуб маси            5 
 Телефони (Панасоник)           4 
- Телефонска гарнитура (Панасоник)     1 
- Ормари (метални)                   5 
- Ормари (дрвени)                    5 
- Сталажи (метални)                   2 
- Витрина (дрвена)                   1 
- Витрина (отворена)                          1 
- Витрина (двокрилна)                      1  
- Фотељи                2 
- плакар (дрвен)            1 
- моторно возило шкода фелиција СК 243 ГН 
сопственост  на Република Македонија - корис-

ник Министерството за транспорт и врски - подрач-
на единица Кисела Вода од Република Македонија 
се пренесува на општината Кисела Вода без надоме-
сток. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 7 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Кисела Вода. 
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12. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Метални ормари  
со шибер врати за ролни        2 
- Сеф (метален)                 1 
- закачалки             2 
- Витрина               1 
- Канцелариски бироа              2 
- Канцелариска маса            1 
- Маси клуб (ниски)            2 
- Полуфотељи (плишани)            4 
- Столица (лифтомат)          1 
- Столици (со ракофат)           4 
- Телефони (Панасоник)           2 
- Биро аголно (три дела)           1 
- Моторно возило  
југо 45 СК 472 ЛИ            1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Гази Баба од Република Македонија се пренесува 
на општината Петровец без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 3 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Петровец. 

13. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Канцелариски бироа            2 
- Столици (скај)             3 
- Столица (дрвена)             1 
- Витрина                1 
- Маса (клуб)              1 
- Фотељи                 2 
- Телефони              2 
- Маси (мали)             2 
- Телефон факс            1 
- Ормари (дрвени)           3 
- Плакар (дрвен)              1 
- Закачалки               2 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Карпош од Република Македонија се пренесува 
на општината Сарај без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 3 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Сарај. 

14. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Работно биро            1 
- Столица (лифтомат)          1 
- Работно биро (мало)          1 
- Закачалка (дрвена)           1   
- Клуб фотељи               5 
- Клуб маса              1 
- Телефон (Панасоник)           1 
- Сталажа                1 
- Ормар (дрвен)               1 
- Столици (дрвени)            2 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Кисела Вода од Република Македонија се прене-
сува на општината Сопиште без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 1 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Сопиште. 

15. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Работни бироа             4 
- Столица (метална)           1 
- Столици (лифтомат)          2 
- Клуб маси              2 
- Клуб фотељи               6 
- Закачалки               3 

- Телефони (Сименс)          2 
- Телефон (Панасоник)         1 
- Витрина (стакло)           1 
- Ормари (метални)             3 
- Машина за пишување ИБМ       1 
- Сталажи (метални)           2 
- Столици (дрвени)            2 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Кисела Вода од Република Македонија се прене-
сува на општината Студеничани без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 1 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Студеничани. 

16. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Канцелариски бироа          3 
- Канцелариски столици        3 
- Ормар (мал)              1 
- Ормари (метални)           2 
- Роло ормари              2 
- Маса (мала)              1 
- Фотељи                4 
- Греалки               2 
- Закачалка             1 
- нафтена печка           1 
- Метална каса            1 
- Телефон               1 
- Машина за пишување          1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Чаир од Република Македонија се пренесува на 
општината Шуто Оризари без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Шуто Оризари.    

17. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Столица тапацирана       1 
- Стол скај           4 
- Слики "уљани"         3 
- Завеса            1 
- Решо за кафе          1 
- Телефони           2 
- Помошно биро         1 
- Комода со вратички        1 
- Комода со стакло         1 
- Столици          3 
- Маси           6 
- Клуб фотеља         1 
- Комоди шибер         2 
- Кожна фотеља         1 
- Полуфотељи плави       3 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Берово од Република Македонија се пренесува на 
општината Берово без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Берово. 

18. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Работно биро         3 
- Термо печка         2 
- Телефон           1 
- Работен стол         3 
- Плакар мал          1 
- Електрична греалка        1 
- Рафтови           1 
- Компјутер          1 
- Закачалка          1 
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сопственост  на Република Македонија - корисник 
Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Гевгелија од Република Македонија се пренесува 
на општината Богданци без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 3 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Богданци. 

19. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Работни бироа         2 
- Метални ормари        2 
- Столови           2   
- Телефон          1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Струмица од Република Македонија се пренесува 
на општината Босилово без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Босилово. 

20. Правото на сопственост на движните ствари: 
-  Копир апарат �Насхуа 3715     1 
-  Корпа за отпадоци       4 
-  Корпа за отпадоци метална    2 
-  Метална каса        1 
-  Копир апарат Ксерокс      1 
-  Радијатор 13        1 
-  Радијатор 14        2 
-  Машина за пишување Роботрон   2 
-  Теписон космај                                10 
-  Вариолајт завеси                             11 
-  Маса голема        1 
-  Двокрилен ормар       5 
-  Маса четвртаста мала      1 
-  Радијатор 23        6 
-  Уметничка слика �Св.Канео�     1 
-  Тапацирана полуфотеља     6 
-  Вртлива фотеља        2 
-  Метален ормар        1 
-  Тапацирана фотеља      2 
-  Закачалка         6   
-  Дактило биро со фиоки     1 
-  Подвижна масичка      2 
-  Клуб маса         1 
-  Телефон Панасоник                          12 
-  Кожни фотељи        5 
-  Мала метална каса        1 
-  Работни столици нови     9 
-  Конференциска маса      2 
-  Ормар          5 
-  Жардињера           1 
-  Радијатор 24            1 
-  Клима уред Фунаи          1 
-  Биро 9122         3 
-  Биро                             12 
-  Вртливи столици                             18 
-  Радијатор 16        1 
-  Радијатор 20        2 
-  Ормар метален за планови      1 
-  Ормар метален        1 
-  Ормар дрвен         2 
-  Ормар дрвен четворокрилен    1 
-  Вентилатор             2 
-  Витрина             3 
-  Компјутер            2 
-  Монитор            1 
-  Продолжен кабел       1 
-  Комоди (дводелна и моно)    4 
-  Плакар вграден       2 
-  Радијатор 21        2 
-  Радијатор 11        1  

-  Биро маса         1 
-  Работна фотеља       1 
-  Печатар НЛЦ         1 
-  Ел. Машина за пишување �Олимпија�  2 
-  Радијатор  17              1 
-  Радијатор 31        1 
-  Тркалезна дрвена маса     1 
-  Дрвена масичка       1 
-  Радијатор 15        1 
-  Радијатор 8         1 
-  Метални полици       4 
-  Метална касета       1 
-  Машина за пишување �Бисер"   1 
-  Метална касета со 10 реда фиоки  1 
-  Вртлив плакар        1 
-  Комода со 4 касети врати       1 
-  Вертикален дрвен ормар  
со подвижни фиоки       1 
-  Машина за копирање за озолит   1 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 13 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Битола. 

21. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Работно биро         2 
- Термо печка         1 
- Полуфотељи стари        2 
- Мала биро маса        1 
- Дрвена закачалка        1 
- Телефон          1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Кочани од Република Македонија се пренесува на 
општината Чешиново без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Чешиново.  

22. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Работни бироа         4 
- Столици          6 
- Масички          2 
- Фотељи           5 
- Метални каси (неисправни)     2 
- Витрини висечи        2 
- Закачалки дрвени        3 
- Телефон          1 
- Завеси (скинати)        3 
- Ормарчиња железни       3 
- Витрини          2 
- Машина за пишување (неисправна)   1 
- Патничко возило фолксфаген Поло СК-067-ЈС  
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Делчево од Република Македонија се пренесува 
на општината Делчево без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 3 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Делчево.  

23. Правото на сопственост на движните ствари: 
-  Работни бироа        2 
-  Вртливи столици            5 
-  Масички         2 
-  Ормар дрвен двокрилен        2 
-  Фотељи          2 
-  Закачалки            2 
-  Телефони             2   
-  Столици вртливи            4 
-  Столици тапацирани скај     3  
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сопственост  на Република Македонија - корисник 
Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Охрид од Република Македонија се пренесува на 
општината Дебарца без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 5 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Дебарца. 

24. Правото на сопственост на движните ствари: 
-  Работни бироа        3 
-  Дрвени столици од скај     3 
-  Телефон          1 
-  Плакар двокрилен       1 
-  Масиче мало        1 
-  Корпа за отпадоци       1 
-  Стол дрвен         1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Прилеп од Република Македонија се пренесува на 
општината Долнени без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Долнени. 

25. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Работно биро         7 
- Работен стол         5 
- Термо печки         2 
- Телефон          1 
- Рафтови           2   
- Компјутер          1 
- Двокрилен плакар         1 
- Метални фиоки        1 
- Телефон-телефакс        1 
- Патничко возило "Југо 55"  ВЕ-467-УТ 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Гевгелија од Република Македонија се пренесува 
на општината Гевгелија без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 6 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Гевгелија. 

26. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Бироа           2 
- Столици тапацирани нови     2 
- Греалки           2 
- Закачалки          2 
- Телефони          2 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Штип од Република Македонија се пренесува на 
општината Карбинци без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Карбинци. 

27. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Работно биро         7 
- Витрина          1 
- Ормар           1 
- Столици марка "ДО" 11      6 
- Корнизи          6   
- Завеси           6 
- Патничко возило "Застава" 850    1 
- Масичка мала         1 
- Рол ормар          1 
- Телефони          2 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Кавадарци од Република Македонија се пренесу-
ва на општината Кавадарци без надоместок. 

Државните службеници вработени во Министерс-
твото за транспорт и врски во вкупен број 8 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Кавадарци. 

28. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Работно биро                10 
- Ротациони столици       3 
- Плакар вграден          6 
- Термо печка           4  
- Лимен сандак за планови      4 
- Дрвен плакар            2 
- Компјутер без штампач      1 
- Мала биро маса          1 
- Витрина            1 
- Стол фотеља           1 
- Полуфотељи нови          6 
- Дрвена закачалка          2 
- Лимен шкаф           1 
- Телефони            4 
сопственост на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Кочани од Република Македонија се пренесува на 
општината Кочани без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 8 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Кочани. 

29. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Канцелариско биро         9 
- Столици            8 
- Закачалка            1 
- Ормар со фиоки          1 
- Мало биро            1 
- Телефон            2 
- Масичка мала           1 
- Компјутер со печатар         1 
- Патничко возило "Шкода Фелиција"       1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Неготино од Република Македонија се пренесува 
на општината Неготино без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 5 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Неготино. 

30. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Работни бироа           4 
- Метални ормари          4 
- Столови             4 
- Телефони           2 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Струмица од Република Македонија се пренесува 
на општината Ново Село без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Ново Село. 

31. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Работни бироа стари       2 
- Витрина триделна        1 
- Работни бироа         2 
- Столици          4 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Берово од Република Македонија се пренесува на 
општината Пехчево без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Пехчево. 
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32. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Канцелариски бироа       7 
- Работно биро         1 
- Помошна масичка        2 
- Мало помошно биро       1 
- Ормарче          1 
- Метален голем шкаф       5 
- Телефон          1 
- Телефакс          1 
- Метален шкаф мал        2 
- Работна голема столица      3 
- Фотеља           1 
- Полуфотељи         6 
- Метално столче        3 
- Метална полуфотеља       3 
- Машини за пишување       2 
- Неонски светилки        3 
- Корпи за отпадоци        3 
- Пантлики          2 
- Дрвени закачалки        3 
- Завеси           2 
- Теписони          3 
- Компјутер          1 
- Патничко моторно возило "Југо 45" СК-042-ИЕ 
- Макета     1  
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Пробиштип од Република Македонија се пренесу-
ва на општината Пробиштип без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 5 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Пробиштип. 

33. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Цртачко биро         6 
- Шкаф дводелен со ролетна    1 
- Електро печка (ЦЕР)      4 
- Завеса          9 
- Зидна закачалка       3 
- Корпа за отпадоци            9 
- Теписон          3 
- Машина за пишување Олимпија   2 
- Полица за цвеќе       1 
- Корниз тавански       1 
- Шкаф троклирен        1 
- Стол со механизам            8 
- Работен стол ДО -11             13 
- Корниз метален          1 
- Метална закачалка со огледало   1 
- Калорифер             8 
- Плакар двокрилен        1 
- Корниз дрвен        2 
- Телефон                               10 
- Машина за пишување Бисер      1 
- Синтелон          2 
- Шкаф дрвен дводелен          2 
- Шкаф дрвен со врати       1 
- Низок шкаф од биро      1 
- Плакар троделен со надградба   2 
- Низок шкаф         2 
- Стол метален тапациран     4 
- Слика со рамка        1 
- Маса мала         1 
- Плакар еднокрилен       1 
- Метална каса        1 
- Телефакс Панасоник      1 
- Клима уред Фунаи       1 
- Маса светлечка        1 
- Метални ормари за планови    4 
- Жардињера         1 
- Столица скај        1 
- Слика (сателитска)         1 
- Компјутер (ДЕЛ)        3 

- Монитор           5 
- Печатари          5 
- Хефталица            1 
- Телефонска гарнитура         2 
- Двокрилен шкаф со надградба   2 
- Двокрилен шкаф низок     2 
- Канцелариско биро       7 
- Теписон во парчиња      1 
- Греалка тип �Копер�      1 
- Скенер          1 
- Слика           2 
- Фотографии сателитски         1 
- Столици           6 
- Фотеља стара        1 
- Компјутер ИБМ        1 
- Печатар Лекс марк           1 
- Шкаф едноделен         1 
- Карта 1:5000        1 
- Машина за пишување 481528        1 
- Уметничка слика �Тешкото�    1 
- Биро дактилографско      1 
- Комода од иверица       1 
- Компјутер Пентиум      1 
- Телефонска централа      1 
- Метален шкаф со пет фиоки    8 
- Метален шкаф  
со подвижна врата за планови    1 
- Метален шкаф со 10 фиоки    1 
- Метални постоља  
за шкафови со тркала           5 
- Дрвен шкаф за чување на архивски  
стари предмети        2 
- Метален шкаф за алишта      1 
- Летва за мерење       1  
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Прилеп од Република Македонија се пренесува на 
општината Прилеп без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 11 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Прилеп. 

34. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Бироа           5 
- Кожни фотељи         5 
- Мала маса          1 
- Маса за телефон        1 
- Витрина двокрилна       1 
- Греалки           5 
- Стол штофен         1 
- Ормар метален         1 
- Закачалка          1 
- Метален ормар со постоље     3 
- Машина за пишување "Олимпија"   2 
- Машина за копирање       2  
- Каса метална         1 
- Маса за цртање        1 
- Рачна пантлика        1 
- Лењир за УСУХ        1 
- Стол со механизам        4   
- Маса за состаноци        1 
- Столици за состаноци       7 
- Фотеља тапацирана       4 
- Витрина црна         1 
- Комоди ниски 75/40       3 
- Маси ниски 60/60        2 
- Маси ниски 75/60        1 
- Жардињера          1 
- Плакар дрвен         2 
- Телефон "Панасоник"       3  
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Радовиш од Република Македонија се пренесува 
на општината Радовиш без надоместок. 
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Државните службеници вработени во Министерс-
твото за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Радовиш. 

35. Правото на сопственост на движните ствари: 
-  Печатар ХП 6Л           1 
-  Кварцна печка �Палма плус�    2 
-  Телефонски апарат �Панасоник�   3 
-  Компјутер �Пентиум�      1 
-  Патничко возило �Фолксваген Поло�  
(шасија бр. 178125,  бр. на мотор 129010 АЕВ, 
рег.бр. СК-784-ЈТ) 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Ресен од Република Македонија се пренесува на 
општината Ресен без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 11 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Ресен. 

36. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Бироа                               12 
- Телефони                              10 
- Плакари               5 
- Столици тапацирани стари         6 
- Фотељи               6 
- Столици тапацирани нови                   15 
- Дактило бироа             2 
- Ком. маса              1 
- Метална каса             1 
- Телефонска централа           1 
- Фотеља тапацирана           1 
- Кожна фотеља             1 
- Маса голема             1 
- Маса мала              1 
- Витрина                   1 
- Метални закачалки           2 
- Фотокопир              1 
- Компјутери              4 
- Штампачи              3 
- Факс               1 
- Патничко возило СЕАТ ИБИЦА  
со рег.бр.: СК-708-ЈФ          1 
- Патничко возило Застава 128  
со рег.бр.: ШТ-911-АЗ               1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Штип од Република Македонија се пренесува на 
општината Штип без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 9 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Штип. 

37. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Фотокопир тип "Канон"     1 
- Работни проектантски маси     7 
- Метални тапацирани столови                 12 
- Метална тапацирана работна фотеља   1 
- Биро цртачко          1 
- Биро за началник         1 
- Конференциска маса        1 
- Метални шкафови         3 
- Кабинетски столови (началник)     6 
- Фотељи клубски         7 
- Витрина           1 
- Пантлика            1 
- Механичка машина за пишување   1 
- Столови за цртање        6 
- Телефонска централа       1 
- Телефони          5 
- Фрижидер          1 

- Ѕидни кујнски елементи   
(во санитарен чвор)        1 
- Садопер           1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Струмица од Република Македонија се пренесува 
на општината Струмица без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 11 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Струмица. 

38. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Фотокопир Насхуа       1 
- Машина за пишување (УНИС)   1 
- Машина за пишување (Бисер)    1 
- Машина за пишување (Олимпија)  2 
- Маса за состаноци       1 
- Дактило биро дводелно          1 
- Бироа од иверица       7 
- Бироа ултрапласт       7 
- Приемна маса плава      1 
- Маса за цртање голема      2 
- Маса за цртање            5 
- Маса за телефон           2 
- Приемна мала маса       1   
- Фотеља без механизам                      12 
- Корнизи плафоњерки      9 
- Столици тапацирани дрвени    3 
- Столици тапацирани метални    6 
- Метална каса        1 
- Ормар метален за планови     3 
- Ормар двокрилен дрвен     2 
- Ормар троклирен       1 
- ПП апарат         3 
- Телефони (Искра)       9 
- Калорифер         5 
- Жардињери         4 
- Урамени слики (портрети)     8 
- ПП лопата         2 
- Фотоапарат Зенит       1 
- Правосмукалка        1 
- Фотокопир Тошиба 1550     1 
- Неонки - арматуре       3  
- Факс апарат Панасоник     1 
- Решо           1   
- Мини телефонска централа Искра  1  
- Продолжни кабли        8 
- Завеси                                 10 
- Закачалки         7 
- Метални полуфотељи тапацирани        14 
- Метални рафтови       3 
- Гештетнер         1 
- Комплет хидрант       1 
- Бојлер 10 л.          1 
- Метална гаража Брако       1  
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Струга од Република Македонија се пренесува на 
општината Струга без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 18 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Струга. 

39. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Метална скала         1 
- Масиче ниско          1 
- Шкаф метален          3 
- Маса за цртање        1 
- Помошно масиче        3 
- Дрвена витрина         1 
- моторно возило поло фокус СК 022 ЛА  
- Џип (1) Фрилендер СК 090 ИЛ 
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- Работно биро                           17 
- Столици                             24 
- Фотељи            3 
- Масичка за телефон       1 
- Комода                             10 
- Телефони 3 - Искра, КХТ2315, 104777 
- Корпа за отпад                           15 
- Метална каса         1 
- Компјутер          1 
- Метален регистар        1 
- Масиче           1 
- Цвеќарник          3 
- Помошно масиче        1 
- Дрвен шкаф         4 
- Маса висока         1 
- Телефонска централа       1 
- Вариолајт          5 
- Фотокопир апарат        1 
- машина за пишување       2 
- Маса за цртање        1 
- Помошно масиче        1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Тетово од Република Македонија се пренесува на 
општината Тетово без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 12 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Тетово. 

40. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Работно биро         2 
- Столици           2 
- Фотељи            2   
- Комода           1 
- Телефон  Искра 1381491        1   
- Корпа за отпад         1 
- Дрвен шкаф         1 
- Закачалки          1 
сопственост на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Тетово од Република Македонија се пренесува на 
општината Теарце без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Теарце. 

 
41. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Работно биро         1 
- Столици           3 
- Фотељи            1   
- Комода           1 
- Телефони АТА 80 бр.7678       1 
- Корпа за отпад         1 
- Дрвен шкаф          1 
- Закачалки          1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Тетово од Република Македонија се пренесува на 
општината Боговиње без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Боговиње. 

42. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Работно биро         2 
- Столици           2 
- Фотељи            2    
- Комода           1 
- Телефони АТА 31 К бр.120905      1 
- Корпа за отпад         1 

- Дрвен шкаф          1 
- Закачалки          1 
сопственост на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Тетово од Република Македонија се пренесува на 
општината Брвеница без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Брвеница. 

43. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Работно биро         2 
- Столици           2 
- Фотељи            2  

  - Комода           1 
- Телефони Искра 43826         1 
- Корпа за отпад         1 
- Дрвен шкаф           1 
- Закачалки            1 
сопственост на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Тетово од Република Македонија се пренесува на 
општината Желино без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 1 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Желино. 

44. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Работно биро         2 
- Столици           2 
- Фотељи            2   
- Комода           1 
- Телефони          1    
- Корпа за отпад         1 
- Дрвен шкаф          1 
- Закачалки          1 
сопственост на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Тетово од Република Македонија се пренесува на 
општината Јегуновце без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Јегуновце. 

45. Правото на сопственост на движните ствари: 
 
- Бироа           5 
- Столици (искршени)      4 
- Метален ормар         1 
- Полуфотељи         3 
- Канцелариска масичка      1 
- Ормар           1 
- Телефони          2 
- Вентилатори         2 
- Греалки           2 
- Радиокасетофон        1 
- Телефон со централа       1 
- Плакар со закачалка       1 
- Столови нови         3 
- Фотеља нова         1 
- Закачалки дрвени        2 
- Патничко возило Голф 1 СК-315-НХ  1 
- Патничко возило Застава 128  СК-082-ЈФ  
(неисправно)          1 
- Компјутер стар         1 
- Челична пантлика од 30      1 
- Закачалка дрвена        1 
сопственост на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Валандово од Република Македонија се пренесу-
ва на општината Валандово без надоместок. 



Стр. 14 - Бр. 54 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 јули 2005 
 

Државните службеници вработени во Министерс-
твото за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Валандово. 

46. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Канцелариски бироа       5 
- Столици  од скај        5 
- Фотељи дрвени        3 
- Фотељи полиуретански      3 
- Масичка мала         1 
- Маса голема         1 
- Закачалка дрвена       1 
- Телефони          3 
- Метален ормар геодетски      1 
- Машина за копирање (на озолит)   1 
- Ормар дрвен         1 
- Плакар дрвен         1 
- Сандуче метално        1 
- Греалка КЛМ 3200        1 
- Корнизи дрвени        5 
- Завеси           5 
- Канцелариско биро 80/160     1 
- Касета за канцелариско биро     1 
- Стол за биро         1 
- Стол Д.О.11         5 
- Маса за состаноци        1 
- Стол Е-климпс         6 
- Машина за пишување "Олимпија"   1 
- Греалка КС2035        1 
- Плакари големи        2 
- Плакари мали         2 
- Канцелариски бироа       2 
- Патничко возило Шкода Фелиција   
ЈЛХ СК-828-ГП         1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Виница од Република Македонија се пренесува на 
општината Виница без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 6 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Виница. 

47. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Работно биро         2 
- Ротациона столица        1 
- Термо печка         1 
- Столица стара         1 
- Полуфотеља нова         1 
- Дрвена закачалка        1 
- Лимен шкаф         1 
- Телефони          1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Кочани од Република Македонија се пренесува на 
општината Зрновци без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Зрновци. 

48. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Биро              1 
- Работно биро            5 
- Завеси вариолајт           3 
- Теписон 4,50х4,20         1 
- Теписон  4.50х 200         2 
- Корпа за отпад         3 
- Телефон-факс            1 
- Работна столица          6 
- Термо печка  3 кв          2 
- Термо печка  6кв           1 
- Компјутер Пентиум 2        1 

- Печатар Епсон 45          1 
- Печатар Епсон  Ц12 УХ       1 
- Тестатура            1 
- Екран од 14 инчи         1 
- Возило Поло (WOB)  СК 481 ГТ 
- Резервна гума           1 
- Дигалка            1 
- Синџир            1 
- Навлака за седиште         2 
- Клуч за менување тркала       1 
- Сајла за влечење          1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Дебар од Република Македонија се пренесува на 
општината Дебар без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 8 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Дебар. 

49. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Работни бироа           5  
- Фотељи-столици           6 
- Фотељи           3 
- Корниз           1 
- Завеси              2 
- Теписон           1 
- Корпа за отпад         2 
- Закачалка ѕидна          1 
- Шаблон за букви         2 
- Печка на дрва          1 
- Метални ормари        3 
- Телефон              2 
- Визирни значки         3 
- Призма             1 
- Патека             1 
- Греалица            1 
- Ормар дрвен трокрилен       1 
- Ормар дрвен двокрилен       1 
- Помошна маса           1 
- Ормар  железен          1 
- Возило Шкода Фелиција  СК 626 КЈ 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Демир Хисар од Република Македонија се прене-
сува на општината Демир Хисар без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 5 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Демир Хисар. 

50. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Работно биро         3 
- Работен стол         2 
- Термо печки         1 
- Телефон          1 
- Компјутер          1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Гевгелија од Република Македонија се пренесува 
на општината Дојран без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 3 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Дојран. 

51. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Работно биро                           12 
- Фотељи              4  
- Маса за состаноци        1 
- Телефони -( 5-3355773, 5 бсуа,  
5 ва.251309, 4 јаол 003953, 5вв 251318,  
5 вв Ва 251269, 15 вга 251265,  
централен Панасоник)         9 
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- Железна каса            1 
- Слика на Гостивар        1 
- Жардињери           1 
- Метални фиоки за план 1/10      1 
- Метални фиоки за план 1/5        2 
- Завеси за сонце                       15 
- Завеси бели                           14 
- Столици                              11 
- Апарат за фотокопирање       1 
- Дактилографско биро        3 
- Фотеља голема         1 
- Хефт машина           2 
- Мал ормар за печати        1 
- Цвеќарник           1 
- Монитор  1452-1997         1 
- Тестатура                           1 
- Штампач  8120-6811         1 
- Мала маса            1 
- Вентилатор          2 
- Штофени столици         3 
- Машина за пишување Олимпија,  
Олимпија 7-1963743         2 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Гостивар од Република Македонија се пренесува 
на општината Гостивар без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 9 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Гостивар. 

52. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Работно биро            2 
- Фотељи              2 
- Телефони - 5двис 544262      1 
- Столици           2 
- Завеси за сонце          1 
- Завеси бели             1 
- Работна мала маса        1 
- Мала дрвена витрина        1 
- Мала маса            1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Гостивар од Република Македонија се пренесува 
на општината Врапчиште без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Врапчиште. 

53. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Работно биро            1 
- Фотељи              1 
- Телефон -  15вв 250812      1 
- Столици          1 
- Завеси за сонце          1 
- Завеси бели             1 
 сопственост на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Гостивар од Република Македонија се пренесува 
на општината Маврово Ростуше без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Маврово Ростуше.  

54. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Работно биро         5 
- Клуб фотеља сива        6 
- Теписон 4х3          1 
- Комода стакло         1 
- Телефони           3 
- Телефакс Панасоник  КХ-ФТ  71    1 
- Корпа за отпадоци        2 

- Клуб мала маса         1 
- Закачалка метална        3 
- Метален шкаф          2 
- Машина за пишување       1 
- Хевталица           1 
- Дрвено шкафче со ролетна     1 
- Витрина дрвена         1 
- Греалица           2 
- Завеса            2 
- Дрвен корниз         2 
- Таванска неонка        1 
- Решо струјно         1 
- Работно столче         2 
- Канцелариско биро       1 
- Масиче мало          1 
- Клуб мала маса         2  
- Фотокопир Канон ФЦ-330       1 
- Вентилатор           1 
- Комода врати         1 
- Возило, Шкода фелиција СК 824 ГП  
сопственост на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Кратово од Република Македонија се пренесува 
на општината Кратово без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 5 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Кратово. 

55. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Биро мало          2 
- Биро 160х80          1 
- Фотељи   платнени        2  
- Витрина четриделна       1 
- Телефони - Искра         1 
- Ќумбе             1 
- Ќунци криви прави        2 
- Закачалка дрвена        1 
- Дрвени обложени столици      2 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Крива Паланка од Република Македонија се пре-
несува на општината Ранковце без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Ранковце. 

56. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Биро             4 
- Столица дактило           1 
- Фотокопир ХЕРОХ  (нее во употреба)   1 
- Возило Волксваген Поло 1.0 про.1996   
СК 791 ЈР   
- Цртачка маса          1 
- Фотеља скај         2 
- Орман            2 
- Фотељи           2 
- Витрина           1 
- Комоди            3 
- Метален шкаф за планови      1 
- Метална каса          1 
- Машина за пишување (не е во употреба)1 
- Калорифер           1 
- Решо (нее во употреба)        1 
- Огледало           1 
- Телефон              1 
- Телефакс  Панасоник  КУ-Ф-230 БХ 
- Закачалка           1 
- Маса стара           1 
- Масичка мала  стара        1 
- Шефовско  биро        1 
- Масичка            1 
- Столици            3 
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- Столици за масичка       3 
- Бојлерче            1 
- Умивалник           1 
- Решо            1 
- Компјутер           1 
сопственост на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Крушево од Република Македонија се пренесува 
на општината Крушево без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 7 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Крушево. 

57. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Работно бироа           5 
- Тапацирани столици          5   
- Чивилук дрвен         1 
- Пластичен корниз         2 
- Греалица            1 
- Црн телефон          1 
- Корпа за отпад         2 
- Завеси            3 
- Термопечка          1 
- Закачалка           1 
- Дрвена сталажа         1 
- Метло со дрвена рачка        1 
- Клуб маса            1 
- Пластична кофа         1 
- Метална касета за план       1 
- Сијалични топки         2 
сопственост на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Куманово од Република Македонија се пренесува 
на општината Старо Нагоричане без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Старо Нагоричане. 

58. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Работно бироа           3 
- Полуфотеља            5  
- Чивилук метален         1 
- Пластичен корниз         2 
- Решо             1 
- Телефон  нов            1 
- Корпа за отпад         2 
- Завеси диоленски         2 
- Термопечка          1 
- Дрвена сталажа         1 
- Метло со дрвена рачка        1 
- Клуб маса            1 
- Пластична кофа          1 
- Метална касета за план       1 
- Лустер топка            2 
- Грејалка          1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Куманово од Република Македонија се пренесува 
на општината Липково без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Липково. 

59. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Работно бироа                          17 
- Тапацирани столици                  14 
- Чивилук дрвен         1 
- Чивилук метален          1 
- Пластичен корниз         4 
- Корниз дрвен            2 
- Телефони -  црни, искра, нови,              11 

- Корпа за отпад                                        13 
- Завеси                                                      10 
- завеси диоленски                                    20 
- Термопечка          3 
- Еркондишен Самсунг         1 
- Копир             1 
- Теписон           3 
- Дрвена сталажа         4 
- Дрвена закачалка          1 
- Клуб маса            7 
- Полуфотељи                                     12 
- Маса за компјутер         1 
- Мали фотељи          3 
- Сијалична топка         8 
- Лустер            2 
- Работна маса          1 
- Витрина           1 
- Сијалични места        4 
- Правосмукалка Слобода       1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Куманово од Република Македонија се пренесува 
на општината Куманово без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 17 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Куманово 

60. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Работни бироа         2 
- Столици          2 
- Телефон          1 
сопственост  на Република Македонија - корис-

ник Министерството за транспорт и врски - подрач-
на единица Делчево од Република Македонија се 
пренесува на општината Македонска Каменица без 
надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Македонска Каменица. 

61. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Биро              2 
- Работно биро            1   
- Биро за цртање         1 
- Фотељи              7   
- Метален шифоњер        3 
- Фотељи стари           2 
- Машина за пишување       1 
- Корниз              3 
- Витрина            1 
- Завеси               6 
- Тепих                2 
- Корпа за отпад          3 
- Закачалка            1 
- Хевталица           1 
- Тегови            4 
- Метален сандак          1 
- Телефон              2 
- Помошна маса          2 
- Стол  ДО  108          1 
- Патничка  возило  Фелиција  ЛХ    
- Клуч тркала           3 
- Дизалица            1 
- Резервни сијалици         1 
- Синџир            1 
- Навлака за кола          2 
- Патосници           4 
сопственост на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Македонски Брод од Република Македонија се 
пренесува на општината Македонски Брод без надоме-
сток. 
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Државните службеници вработени во Министерс-
твото за транспорт и врски во вкупен број 3 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Македонски Брод. 

62. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Закачалка           1 
- Корпа за ѓубре          1 
- Биро Бос              1 
- Биро цртачки          1 
- Шифоњер мал          1 
- Стол             2 
- Фотеља мала          1 
сопственост на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Свети Николе од Република Македонија се прене-
сува на општината Лозово без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Лозово. 

63. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Шифоњер за планови        1 
- Бироа нови           2 
- Канцелариска фотеља нова       1 
- Телефони - обичен, панасоник      2 
- Закачалка           1 
- Столови           4 
- Машина за пишување Олимпија     1 
- Теписон           1 
- Канцелариски стол нов       6 
- Канцелариска фотеља нова      1 
- Плакар             1 
- Техничко биро         1 
- Бироа цртачки          3 
- Дигитрон           1 
- Решо            1 
- Корпи за ѓубре         1 
- Слика на Тито          1 
- Бакрорез Тито          1 
- Помошна витрина        1 
- Завеси           4   
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Свети Николе од Република Македонија се прене-
сува на општината Свети Николе без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Свети Николе. 

64. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Биро            1 
- Ормар             1 
- Фотељи             1   
- Витрина            1 
- Телефони             1   
- Закачалка           1 
- Метално сандаче         1 
- Хевталки машинки        1 
сопственост на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Велес од Република Македонија се пренесува на 
општината Гратско без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 1 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Гратско. 

65. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Работни бироа        5 
- Вртливи столици       6 
- Ормари          2 

- Телефон          2 
- Масичка дрвена       1 
- Закачалка дрвена       1 
- Теписон          1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Битола од Република Македонија се пренесува на 
општината Могила без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Могила.  

66. Правото на сопственост на движните ствари: 
-  Работни бироа        7 
-  Вртливи столици       7 
-  Ормари          3 
-  Телефон         3 
-  Масичка дрвена         1 
-  Закачалка         2 
- Теписон          1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Битола од Република Македонија се пренесува на 
општината Новаци без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 7 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Новаци.  

67. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Канцелариска маса       1 
- Помошна комода       1 
- Двокрилен ормар         5 
- Телефон                                   14 
- Витрина          1 
- Комода          1 
- Комода мала        1 
- Факс апарат         1 
- Жардињера         4 
- Телефонска гарнитура      1 
- Машина за пишување      4 
- Хефталица             2 
- Дупчалка            1 
- Мини централа         1 
- Столица тапацирана      5 
- Столица школка                         14 
- Цртачки бироа          8 
- Метален ормар двокрилен     4 
- Метален сандак        2 
- Закачалка            4 
- Шина          2 
- Тегови                                11 
- Ножици          1 
- Дактило биро        2 
- Столица мала        1 
- Метален трокрилен шифоњер    1 
- Компјутер            1 
- Тапацирани фотељи      4 
- Метален сандак        1 
- Греалица кварцна       1 
- Метално сандаче           1 
- Работни бироа        3 
- Витрина              2 
- Столици вртливи           4 
- Фотокопир              1 
- Работно биро-мелопласт     8 
- Чекан 10 кг.         1 
-  Ормарче со ролетна      1  
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Охрид од Република Македонија се пренесува на 
општината Охрид без надоместок. 
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Државните службеници вработени во Министерс-
твото за транспорт и врски во вкупен број 15 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Охрид. 

68. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Работни бироа        4 
- Столици метални скај      2 
- Столици тапацирани       2 
- Стол со механизам       1 
- Телефон Искра        1 
- Шкаф еднокрилен        1 
- Ормар низок          1 
- Масиче мало        1 
- Корпа за отпадоци            1 
- Столици дрвени          2  
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница  Прилеп од Република Македонија се пренесува 
на општината Кривогаштани без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 5 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Кривогаштани. 

69. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Работни бироа        2 
- Столици метални тапацирани     4 
- Ормар двокрилен        2 
- Витрина двокрилна       1 
- Завеси          3 
- Фотељи скај         4 
- Телефон Искра        1 
- Закачалка             1   
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Струга од Република Македонија се пренесува на 
општината Вевчани  без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Вевчани. 

70. Правото на сопственост на движните ствари: 
- работно биро        1 
- работни столици       2 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Кичево од Република Македонија се пренесува на 
општината Вранештица без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 1 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Вранештица. 

71. Правото на сопственост на движните ствари: 
- работни бироа        2 
- работни столици       4  
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Кичево од Република Македонија се пренесува на 
општината Другово без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Другово. 

72. Правото на сопственост на движните ствари: 
- работни бироа        1 
- работни столици       2 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Кичево од Република Македонија се пренесува на 
општината Зајас без надоместок. 

Државните службеници вработени во Министерс-
твото за транспорт и врски во вкупен број 1 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Зајас. 

73. Правото на сопственост на движните ствари: 
- биро �Баец�              1 
- витрина за литература      1 
- мал ормар �Баец�         1 
- мал шкаф          1 
- клуб фотељи �Астон�         5 
-метални сандачиња            2 
- фотељи штофени         3 
- метални шифоњери        7 
- столици                            11 
- работни бироа ХФ-4-0811          3 
- обични бироа        3 
- маса за цртање        1 
- двокрилни дрвени ормари        5 
- метални ормари за чување на  
ГУП и ДУП         3 
- дрвена закачалка          1 
- машина за куцање �Олимпиа�   1 
- компјутер �Пентиум�      1 
- печатар ХП           1 
- столици М-909        8 
- скенер          1 
- телефакс �Панасоник�      1 
- машина за пишување �Бисер�    1 
- метални закачалки            3 
- телефон �Панасоник�         1 
- печки за дрва        7 
- корпа за отпадоци        8 
- хефт-машинка        5 
- дупчалка за хартија        1 
- завеси 40м2 
- ќумци прави                              17 
- ќумци криви                               14 
- пластичи постоља за календар          11 
- пепељари метални           2 
- пепељари стаклени          2 
- теписон 52м2 
- теписон 24м2 
- теписон 12м2 
- теписон и стази 84м2 
- Корнизи             9 
сопственост на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Кичево од Република Македонија се пренесува на 
општината Кичево без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 9 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Кичево. 

74. Правото на сопственост на движните ствари: 
- работни бироа        1 
- работни столици       2 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Кичево од Република Македонија се пренесува на 
општината Осломеј без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 1 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Осломеј. 

75. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Ормари            3 
- Бироа              3 
- Фотељи             6  
- Витрина           1 
- Телефони             2 
- Закачалка           3 
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- Столици           3 
- Машина за пишување       1 
- Ормар со фиоки         1 
- Корниз            3 
- Завеса             3 
- Хевталки машинки        1 
- Мало масиче          1 
- Компјутер            1    
- Метално сандаче         1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Велес од Република Македонија се пренесува на 
општината Чашка без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 3 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Чашка. 

76. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Ормани шифоњери       4 
- Бироа                                10 
- Фотељи                                11  
- Витрина            2 
- Телефони          4 
- Закачалка           3 
- Столици           6 
- Машина за пишување       1 
- Ормар со фиоки         2 
- Корниз            7 
- Завеса             6 
- Хевталки машинки        1 
- Мало масиче          2 
- Компјутер            2   
- Метално сандаче         1 
- Машини за сметање         1 
- Апарат за копирање        1 
- Бонсек рам за копир        1 
- Перфоратор          1 
- Пиштол застава 7.65 расходован    1 
- Метална каса          1 
- Правосмукалка         1 
- ПП апарат            1 
- Греалка            1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Велес од Република Македонија се пренесува на 
општината Велес без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 3 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Велес. 

77. Правото на сопственост на движните ствари:  
- Биро ултрапласт        3 
- Биро канцелариско         1 
- Фотељи   платнена        3 
- Маса за цртање        1 
- Телефони - факс Панасоник,  
дигитрон  ЕИ, Искра 02. 0273     
- Ќумбе (плех)          1 
- Ќунци криви прави        8 
- Закачалка зидна        3 
- Маса за цртање        1  
- Фотеља ниска тапацирана      2 
- Метален ормар         1 
- Метална Каса          1 
- Фотеља со метални ногарски-плас.    1 
- Касета за планови метална      1 
- Дрвен ормар двокрилен       1 
- Биро со метални ногари       1 
- Машина за пишување       1 
- Ковалка           1 
- Сандаче за дрва         1 
- Работни бира зелени        3 

- Фотеља кафеана зелена       3   
- Фотеља сива          1 
- Плакар мал          1 
- Стол ДО-108/р          1 
- Стол ДО 11          2 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Крива Паланка од Република Македонија се пре-
несува на општината Крива Паланка без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 6 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина  Крива Паланка 

78. Правото на сопственост на движните ствари: 
- Канцелариско биро       1 
- Столица           1 
сопственост  на Република Македонија - корисник 

Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Неготино од Република Македонија се пренесува 
на општината Демир Капија без надоместок. 
Државните службеници вработени во Министерс-

твото за транспорт и врски во вкупен број 1 кои вршат 
работи кои се пренесени како надлежност на општини-
те, преминуваат како вработени во општинската адми-
нистрација на општина Демир Капија. 

 
Член 2 

Примопредавањето на движните ствари од член 1 
на оваа одлука, ќе се изврши меѓу Министерството за 
транспорт и врски и општините од член 1 на оваа одлу-
ка. 

 
Член 3 

Пренесувањето на правото од член 1 на оваа одлу-
ка, ќе се спроведе по потпишувањето на спогодбите за 
преземање и вработување на државните службеници 
без јавен оглас. 

 
Член 4 

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

 
     Бр. 19-2612/1                    Заменик на претседателот 
30 јуни 2005 година               на Владата на Република 

    Скопје                               Македонија, 
                                    Радмила Шекеринска, с.р.  

___________ 
790. 
Врз основа на член 4 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(�Службен весник на Република Македонија� бр.8/05), 
член 145 став 1 од Законот за градење, а во врска со 
член 22 став 1 од Законот за локалната самоуправа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр.5/02), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30.06.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ 

 
Член 1 

1. Правото на сопственост на недвижните ствари: 18 
простории - канцеларии од барака број 3 во објект-бара-
ки на општината, сопственост  на Република Македонија 
- корисник Министерството за транспорт и врски - по-
драчна единица Центар од Република Македонија се 
пренесува на општината Центар без надоместок. 

2. Правото на сопственост на недвижните ствари: 8 
простории - канцеларии со број: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 14 
од барака број 1 во објект-бараки на општината, сопс-
твеност  на Република Македонија - корисник Мини-
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стерството за транспорт и врски - подрачна единица 
Гази Баба, од Република Македонија се пренесува на 
општината Гази Баба без надоместок. 

3. Правото на сопственост на недвижните ствари: 
11 простории - канцеларии со број: 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 и 20 од барака број 3 во објект-бараки на оп-
штината, сопственост  на Република Македонија - ко-
рисник Министерството за транспорт и врски - подрач-
на единица Карпош од Република Македонија се пре-
несува на општината Карпош без надоместок. 

4. Правото на сопственост на недвижните ствари: 
барака бр. 3 - цела барака во објект-бараки на општина-
та, сопственост  на Република Македонија - корисник 
Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Кисела Вода од Република Македонија се прене-
сува на општината Кисела Вода без надоместок. 

5. Правото на сопственост на недвижните ствари: 
12 простории - канцеларии со број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 и 12 од барака број 3 во објект-бараки на оп-
штината, сопственост  на Република Македонија - ко-
рисник Министерството за транспорт и врски - подрач-
на единица Чаир од Република Македонија се пренесу-
ва на општината Бутел без надоместок. 

6. Правото на сопственост на недвижните ствари 3 
канцеларии со бр.32 и 34  на  I кат и бр.47 на II кат во 
зграда на општина Берово сопственост  на Република 
Македонија - корисник Министерството за транспорт и 
врски - подрачна единица Берово, од Република Маке-
донија се пренесува на општината Берово без надоме-
сток. 

7. Правото на сопственост на недвижните ствари 4 
канцеларии  со бр. 3, 4 и 16 на приземје и бр. 17 на I 
кат во зграда на општина Делчево сопственост  на Ре-
публика Македонија - корисник Министерството за 
транспорт и врски - подрачна единица Делчево, од Ре-
публика Македонија се пренесува на општината Делче-
во без надоместок. 

8. Правото на сопственост на недвижните ствари 2 
канцеларии на приземје во зграда на општина Демир-
Хисар сопственост  на Република Македонија - корис-
ник Министерството за транспорт и врски - подрачна 
единица Демир-Хисар од Република Македонија се 
пренесува на општината Демир-Хисар без надоместок. 

9. Правото на сопственост на недвижните ствари 6 
канцеларии сала, депо, санитарен јазол на приземје во 
зграда на општина Гевгелија сопственост  на Републи-
ка Македонија - корисник Министерството за транс-
порт и врски - подрачна единица Гевгелија од Републи-
ка Македонија се пренесува на општината Гевгелија 
без надоместок. 

10. Правото на сопственост на недвижните ствари 3 
канцеларии бр.9, 10, 11 на приземје во зграда на оп-
штина Кавадарци сопственост на Република Македо-
нија - корисник Министерството за транспорт и врски - 
подрачна единица Кавадарци од Република Македони-
ја се пренесува на општината Кавадарци без надоме-
сток. 

11. Правото на сопственост на недвижните ствари 5 
канцеларии  со бр. 2, 4, 6, 7 и 8 на I кат во зграда на оп-
штина Кочани сопственост на Република Македонија - 
корисник Министерството за транспорт и врски - по-
драчна единица Кочани, од Република Македонија се 
пренесува на општината Кочани без надоместок. 

12. Правото на сопственост на недвижните ствари 3 
канцеларии бр.23 на III кат во зграда на општина Кру-
шево сопственост  на Република Македонија - корис-
ник Министерството за транспорт и врски - подрачна 
единица Крушево од Република Македонија се прене-
сува на општината Крушево без надоместок. 

13. Правото на сопственост на недвижните ствари 2 
канцеларии бр. 16,17 на приземје во зграда на општина 
Македонски Брод сопственост  на Република Македо-

нија - корисник Министерството за транспорт и врски - 
подрачна единица Македонски Брод од Република Ма-
кедонија се пренесува на општината Македонски Брод 
без надоместок. 

14. Правото на сопственост на недвижните ствари 3 
канцеларии со бр. 45, 46 и 47  на  IV кат во зграда на 
општина Неготино сопственост на Република Македо-
нија - корисник Министерството за транспорт и врски - 
подрачна единица Неготино, од Република Македонија 
се пренесува на општината Неготино без надоместок. 

15. Правото на сопственост на недвижните ствари 3 
канцеларии со бр.8,10 и 14 на  приземје во зграда на 
општина Пробиштип сопственост на Република Маке-
донија - корисник Министерството за транспорт и вр-
ски - подрачна единица Пробиштип, од Република Ма-
кедонија се пренесува на општината Пробиштип без 
надоместок. 

16. Правото на сопственост на недвижните ствари 2 
канцеларии  на  приземје-западно крило во зграда на 
општина Радовиш сопственост на Република Македо-
нија - корисник Министерството за транспорт и врски - 
подрачна единица Радовиш, од Република Македонија 
се пренесува на општината Радовиш без надоместок. 

17. Правото на сопственост на недвижните ствари 6 
канцеларии со бр.44,45,46,47,48 и 51  на  III кат во згра-
да на општина Штип сопственост  на Република Маке-
донија - корисник Министерството за транспорт и вр-
ски - подрачна единица Штип, од Република Македо-
нија се пренесува на општината Штип без надоместок. 

18. Правото на сопственост на недвижните ствари 
10 канцеларии со бр.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11, 2 тоале-
та со вкупна површина од 275, 40 м2 на II кат и подрум 
од 8 м2 во административна зграда на ул. �Ленинова� 
во Струмица на К.П. 1683/4 и имотен лист бр.9571 
сопственост  на Република Македонија - корисник Ми-
нистерството за транспорт и врски - подрачна единица 
Струмица, од Република Македонија се пренесува на 
општината Струмица без надоместок.  

19. Правото на сопственост на недвижните ствари 3 
канцеларии  со бр. 19, 20 и 21 на  I кат во зграда на оп-
штина Валандово сопственост на Република Македонија 
- корисник Министерството за транспорт и врски - по-
драчна единица Валандово, од Република Македонија се 
пренесува на општината Валандово без надоместок. 

20. Правото на сопственост на недвижните ствари 5 
канцеларии со бр. 1, 5, 6, 7 и 8  на  I кат во зграда на 
општина Виница сопственост на Република Македони-
ја - корисник Министерството за транспорт и врски - 
подрачна единица Виница, од Република Македонија 
се пренесува на општината Виница без надоместок. 

21. Правото на сопственост на недвижните ствари: 
4 канцеларии на 3 кат во зграда на општина Ресен 
сопственост  на Република Македонија - корисник Ми-
нистерството за транспорт и врски - подрачна единица 
Ресен  од Република Македонија се пренесува на оп-
штината Ресен без надоместок. 

22. Правото на сопственост на недвижните ствари: 
14 канцеларии: на први кат 7 канцеларии со реден број: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, на втори кат 6 канцеларии со реден 
број: 8, 9, 10, 11, 12 и 14 и во мезанин една канцеларија 
- архива во зграда на општина Битола сопственост  на 
Република Македонија - корисник Министерството за 
транспорт и врски - подрачна единица Битола  од Ре-
публика Македонија се пренесува на општината Бито-
ла без надоместок. 

23. Правото на сопственост на недвижните ствари: 
13 канцеларии на приземје со број: 33, 32, 31, 30, 29, 
28, 27, 26, 62, 63, 64, 65, 66 и 26 во зграда на општина 
Прилеп сопственост на Република Македонија - корис-
ник Министерството за транспорт и врски - подрачна 
единица Прилеп од Република Македонија се пренесу-
ва на општината Прилеп. 
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24. Правото на сопственост на недвижните ствари: 
11 канцеларии: 10 канцеларии и една канцеларија - ма-
гацин во дрвена барака од времен карактер, Л.П. бр. 
1990 и 1994 и  К.П.бр. 129 и 130/1 на општина Струга 
сопственост  на Република Македонија - корисник Ми-
нистерството за транспорт и врски - подрачна единица 
Струга од Република Македонија се пренесува на оп-
штината Струга без надоместок. 

25. Правото на сопственост на недвижните ствари: 
10 канцеларии: 7 канцеларии на 2 кат, 2 канцеларии на 
приземје и една канцеларија-копирница во гаража во 
зграда на општина Охрид сопственост  на Република 
Македонија - корисник Министерството за транспорт и 
врски - подрачна единица Охрид од Република Маке-
донија се пренесува на општината Охрид без надоме-
сток. 

26. Правото на сопственост на недвижните ствари: 
6 канцеларии на први кат во зграда, П.Л. бр. 1507 и 
К.П. бр. 1964 на општина Кичево сопственост  на Ре-
публика Македонија - корисник Министерството за 
транспорт и врски - подрачна единица Кичево  од Ре-
публика Македонија се пренесува на општината Киче-
во без надоместок. 

27. Правото на сопственост на недвижните ствари- 
7 канцеларии бр. 17, 18, 19, 20, 22,  23, 24   и   стаклар-
ник  на  I  кат   во  зграда  на  општина  Тетово   сопс-
твеност на Република Македонија - корисник Мини-
стерството за транспорт и врски - подрачна единица 
Тетово од Република Македонија се пренесува на оп-
штината Тетово без надоместок. 

28. Правото на сопственост на недвижните ствари- 
3 канцеларии бр. 48, 49, 50, на 2 кат  во зграда на оп-
штина Крива Паланка, сопственост  на Република Ма-
кедонија - корисник Министерството за транспорт и 
врски - подрачна единица Крива Паланка од Република 
Македонија се пренесува на општината Крива Паланка 
без надоместок. 

29. Правото на сопственост на недвижните ства-
ри- 2 канцеларии бр. 25, 28  на 2 кат  во зграда на 
општина Кратово сопственост на Република Маке-
донија - корисник Министерството за транспорт и 
врски - подрачна единица Кратово од Република 
Македонија се пренесува на општината Кратово без 
надоместок. 

30. Правото на сопственост на недвижните ствари- 
7 канцеларии бр. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, и просторија 
на раководителот на 4 кат  во зграда на општина Гости-
вар сопственост на Република Македонија - корисник 
Министерството за транспорт и врски - подрачна еди-
ница Гостивар од Република Македонија се пренесува 
на општината Гостивар без надоместок. 

31. Правото на сопственост на недвижните ствари- 
13 канцеларии бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 на 
4 кат  во Судска зграда,  Куманово сопственост  на Ре-
публика Македонија - корисник Министерството за 
транспорт и врски - подрачна единица Куманово од Ре-
публика Македонија се пренесува на општината Кума-
ново без надоместок. 

32. Правото на сопственост на недвижните ствари- 
9 канцеларии бр. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 на 3 
кат  во зграда на општина Велес сопственост  на Репуб-
лика Македонија - корисник Министерството за транс-
порт и врски - подрачна единица Велес од Република 
Македонија се пренесува на општината Велес без надо-
месток. 

33. Правото на сопственост на недвижните ствари- 
2 канцеларии бр. 31, 35,  на 3 кат  во зграда на општина 
Свети Николе сопственост  на Република Македонија - 
корисник Министерството за транспорт и врски - по-
драчна единица Свети Николе од Република Македо-
нија се пренесува на општината Свети Николе без на-
доместок. 

Член 2 
Оваа одлука е правен основ за запишување на пра-

вото на сопственост на недвижните ствари во катаста-
рот на недвижности, односно во катастарот на земји-
штето (јавна книга). 
Запишувањето на правото на сопственост на нед-

вижниот имот од оваа одлука ќе го спроведе Државни-
от завод за геодетски работи. 
Ако за одделна недвижна ствар нема соодветна до-

кументација врз основа на која може да се изврши за-
пишување на правото според став 1 на овој член, се по-
стапува согласно Законот за користење и располагање 
со стварите на државните органи. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
на оваа одлука, ќе се изврши меѓу Министерството за 
транспорт и врски и општините од член 1 на оваа одлу-
ка. 

 
Член 4 

Пренесувањето на правото од член 1 на оваа одлу-
ка, ќе се спроведе по потпишувањето на спогодбите за 
превземање и вработување на државните службеници 
без јавен оглас. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 19-2610/1            Претседател на Владата 

30 јуни 2005 година                на Република Македонија, 
     Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
791. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30 јуни 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

На досегашниот корисник - Национална установа 
- Музеј �Д-р Никола Незлобински� - Струга, му пре-
станува користењето на недвижната ствар - објектот 
и дворното место на Спомен - домот на �Браќа Ми-
ладиновци�, што се наоѓа на ул. �8 Ноември� бр.61 - 
Струга, лоцирано на К.П.бр.1338, К.О. Струга, еви-
дентирано во Поседовен лист бр. 954, ствар во сопс-
твеност на Република Македонија, со површина од 
200 м2 под објект и 441 м2 дворно место, во вкупна 
површина од 641 м2. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на користење на Националната установа - Манифеста-
ција �Струшки вечери на поезијата� - Струга, нацио-
нална установа од областа на културата. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 
1 од оваа одлука да се изврши помеѓу Националната 
установа - Музеј �Д-р Никола Незлобински� - Стру-
га и Националната установа - Манифестација �Стру-
шки вечери на поезијата� - Струга, во рок од петнае-
сет дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 
 
       Бр.19-2433/1                       Претседател на Владата 
30 јуни 2005 година                на Република Македонија, 
           Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
792. 
Врз основа  на член  30 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 13/96 и 29/2002) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003),  
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 30 јуни  2005 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 

МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА-СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за македонска 
литература-Скопје број 02-88/14 од 30 март 2005 година, 
со која за директор на Институтот е избрана д-р Лорета 
Георгиевска-Јаковлева, виш научен соработник и в.д. 
директор на Институтот. 

2. Ова решение влегува во сила  со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
       Бр. 33-1243/4                     Претседател на Владата 
30 јуни 2005 година                на Република Македонија, 

      Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

793. 
Врз основа  на член  17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана на 
30 јуни  2005 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ 
ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за стопанисување со објекти за спорт во сопстве-
ност на Република Македонија од редот на вработените 
се именува Драге Дамјаноски, сметководител во Секто-
рот за материјално-финансиското работење во Дирек-
цијата во Скопје.  

2. Ова решение влегува во сила  со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
       Бр. 33-2482/2                     Претседател на Владата 
30 јуни 2005 година                на Република Македонија, 

      Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

794. 
Врз основа  на член  40 од Законот за  извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 3/97, 23/99 и 74/2004) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003),  Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 30 
јуни  2005 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ 
СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА 

 
1. Енвер Барди се разрешува од функцијата заменик 

на директорот на Затворот Скопје со Отворено одделе-
ние во Крива Паланка. 

2. Ова решение влегува во сила  со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
       Бр. 33-2486/2                     Претседател на Владата 
30 јуни 2005 година                на Република Македонија, 

      Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

795. 
Врз основа  на член  40 од Законот за  извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 3/97, 23/99 и 74/2004) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003),  Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 30 
јуни  2005 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ 

ВО КРИВА ПАЛАНКА 
 
1. За заменик на директорот на Затворот Скопје со 

Отворено одделение во Крива Паланка се именува: 
- Фаредин Мифтари, помошник на директорот на 

ДСУ Гимназија �Зеф Љуш Марку�-Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила  со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
       Бр. 33-2635/1                     Претседател на Владата 
30 јуни 2005 година                на Република Македонија, 

      Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

796. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 30.06.2005 
година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БРОЈ 23-58/7 ОД 28.09.1998 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕ-
ДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ 
�ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА� СКОПЈЕ ЗА ПО-
СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ 
НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА  
НА УЛ. �МАРШАЛ ТИТО� БР. 96 ВО ВЕЛЕС 

  
1. Во Лиценцата под бр. 23-58/7 од 28.09.1998 годи-

на, издадена на Акционерското друштво за приредува-
ње игри на среќа и забавни игри �Лотарија на Македо-
нија� Скопје, за постојано приредување на посебни 
игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот �15� 
се заменува со бројот �22�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 
     
     Бр. 19-2385/1                        Претседател на Владата 
30 јуни 2005 година                на Република Македонија, 

   Скопје                             д-р Владо Бучковски, с.р. 
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  Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
 

 
 
 
 
 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860. 
Телефакс: +389-2-3112-267. 
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 

 
 


