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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3510. 
Врз основа на член 45 став 4 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија" бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), претседателот на 
Република Македонија, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ЗНАМИЊАТА НА ЕДИНИЦИТЕ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишуваат знамињата на еди-
ниците на Армијата на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: воени знамиња). 

Воени знамиња имаат Генералштабот на Армијата 
на Република Македонија (во натамошниот текст: Ге-
нералштабот), потчинетите команди на Генералштабот 
и единиците на Армијата на Република Македонија во 
ранг на полк и бригада, баталјон и чета.  

Член 2 
Воените знамиња се состојат од платно, лента, гај-

тан и копје. 
Воените знамиња имаат навлака. 
 

Член 3 
На воените знамиња се става и посебна лента на ко-

ја се прицврстуваат одликувањата на Генералштабот, 
потчинетите команди на Генералштабот и единиците 
на Армијата на Република Македонија (во натамошни-
от текст: Армијата). 

 
II. ИЗГЛЕД НА ВОЕНИТЕ ЗНАМИЊА 

 
Член 4 

Платното на воените знамиња на Генералштабот, 
потчинетите команди на Генералштабот и единиците 
на Армијата има форма на правоаголник, а во завис-
ност од рангот на единицата е со следните димензии: 

- военото знаме на единицата во ранг на Генерал-
штабот, потчинетите команди на Генералштабот и. 
полк-бригада е со должина од 1600 мм и ширина 800 
мм, 

- военото знаме на единицата во ранг на баталјон е 
со должина од 1200 мм и ширина 900 мм, 

- военото знаме на единицата во ранг на чета-батал-
јон е со должина од 700 мм и ширина 500 мм. 

Платното на воените знамиња е изработено од два 
слоја свилена ткаенина. 

На платното на воените знамиња на крајот на рабо-
вите на трите слободни страни се нашиени реси. 

На воените знамиња на Генералштабот, потчинети-
те команди на Генералштабот и единиците во ранг 
полк-бригада ресите се во златно жолта боја, со должи-
на од 50 мм, а на воените знамињa на Генералштабот, 
потчинетите команди на Генералштабот и единиците 
во ранг на баталјон и чета ресите се во боја согласно на 
членот 5 став 3 од оваа уредба со должина од 40 мм. 

Платното на воените знамиња на Генералштабот, 
потчинетите команди на Генералштабот и  единиците 
во ранг полк-бригада од сите четири страни е обрабено 
со ширит во златно жолта боја широк 10 мм. 

 
Член 5 

Платното на воените знамиња на Генералштабот, 
потчинетите команди на Генералштабот и единиците 
во ранг на полк и бригада на копнената војска е црве-
но. 

Платното на воените знамиња на единиците во ранг 
на полк и бригада на  военото воздухопловство и про-
тиввоздушната одбрана е светло сино. 

Бојата на платното, ресите и формацискиот назив 
на воените знамиња на единиците во ранг на баталјон и 
чета се дадени во Прегледот на единици, боја на плат-
ното, боја на ресите, боја на буквите и броевите на 
формацискиот назив на воените знамиња на единиците 
во ранг на баталјон и чета (Прилог бр. 1). 

 
Член 6 

На платното на воените знамиња на Генералшта-
бот, потчинетите команди на Генералштабот и едини-
ците во ранг полк-бригада се претставени грбот на Ре-
публика Македонија, ознаката и нивниот формациски 
назив. 

Грбот на Република Македонија е извезен во горни-
от агол на двете страни од платното, на 200 мм од гор-
ниот раб и работ до копјето, со конец во златно жолта 
боја, со ширина од 200 мм и должина од 250 мм. 

Ознаката на Генералштабот е извезена на другиот 
горен агол, од двете страни на платното, на 200 мм од 
горниот и страничниот раб на платното, со конец во 
златно жолта боја, со дијаметар од 250 мм. 

Ознаката на потчинетите команди на Генералшта-
бот е извезена на другиот горен агол, од двете страни 
на платното, на 200 мм од горниот и страничниот раб 
на платното, со конец во златно жолта боја, со дијаме-
тар од 250 мм. 

Називот на единицата на Армијата е извезен на дол-
ната страна на двете страни на платното, во средината, 
со конец во златно жолта боја, на македонски јазик и 
кирилско писмо, со букви високи 80 мм.  

Член 7 
На платното на военото знаме на единицата во ранг 

на баталјон се претставени ознака на единицата на пол-
кот-бригадата на која и припаѓа и ознаката за формаци-
скиот назив на баталјонот. 

Ознаката на единицата во ранг на полк-бригада, е 
извезена на горниот агол на двете страни од платното 
на растојание од 100 мм од горниот и страничниот раб 
од страната на копјето, со ширина од 400 мм и должи-
на од 450 мм. 

Ознаката на единицата во ранг на баталјон, е испе-
чатена на горниот агол од двете страни од платното на 
растојание од 100 мм од горниот и страничниот раб на 
платното, спротивно од страната на копјето, со ширина 
од 200 мм и должина од 150 мм изработена. 

Формацискиот назив на единицата во ранг на батал-
јон е испечатен на македонски јазик и неговото кирил-
ско писмо, на средишниот дел на двете страни на плат-
ното во висина од 100 мм од долниот раб на платното, 
во боја утврдена во член 5 став 3 од оваа уредба. 

Член 8 
На платното на военото знаме на единицата во ранг 

на чета се претставени ознаката на единицата во ранг 
на баталјон на кој му припаѓа единицата во ранг на че-
та и ознаката и формацискиот назив на единицата во 
ранг на чета. 

Ознаката на единицата во ранг на баталјон, е испе-
чатена на горниот агол на двете страни од платното на 
растојание од 80 мм од горниот и страничниот раб од 
страната на копјето со ширина и должина од 180 мм. 

Ознаката на единица во ранг на чета е испечатена 
на горниот агол на двете страни од платното на расто-
јание од 80 мм од горниот раб и 220 мм од страничниот 
раб од страната на копјето со ширина и должина од 180 
мм. 

Страната на платното на военото знаме, спротивна 
од страната на копјето е засечена во форма на рамно-
крак триаголник, во димензии од 500 мм во висина и 
200 мм хоризонтално кон средишниот дел на знамето. 
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Формацискиот назив на единицата во ранг на чета, 
е испечатен на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо на средишниот дел на двете страни на платното, 
во висина од 80 мм од долниот раб на платното, во боја 
утврдена во член 5 став 3 од оваа уредба. 

 
Член 9 

Лентата на воените знамиња е изработена од дупла 
свилена ткаенина во боја на платното на военото зна-
ме. Лентата на воените знамиња по должина на страни-
те е обрабена со ширит во златно жолта боја широк 10 
мм на чии двата краја се нашиени реси во златно жолта 
боја долги 30 мм. 

Лентата на воените знамиња се зацврстува на вра-
тот од главата на копјето. 

Лентата на воените знамиња на „Генералштабот, 
потчинетите команди на Генералштабот и единиците 
во ранг на полк-бригада е изработена од два слоја сви-
ла, во боја на платното на военото знаме, долга 1200 
мм не сметајќи ги ресите, а широка 100 мм. Лентата на 
едниот крај од двете страни со конец во златно жолта 
боја е извезено знамето на Република Македонија, а на 
другиот крај од двете страни од лентата со конец во 
златно жолта боја е извезена ознаката на единиците. 

Лентата на воените знамиња на единиците во ранг 
на баталјон и чета е долга 800 мм не сметајќи ги ресите 
а широка е 100 мм.  На лентата на едниот крај од двете 
страни на лентата е испечатено знамето на Република 
Македонија, а на другиот крај од двете страни од лен-
тата е испечатена ознаката на единицата во ранг на ба-
талјон или чета. 

 
Член 10 

Гајтанот со кој е прицврстена лентата на копјето е 
изработен од конец во златно жолта боја, со пречник 
од 8 мм. 

Гајтанот на краевите завршува со украсни топчиња 
со пречник од 50 мм и реси долги 30 мм. 

Должината на гајтанот е 2.080 мм. 
 

Член 11 
Копјето на воените знамиња на Генералштабот, 

потчинетите команди на Генералштабот и единиците 
во ранг на полк-бригада. се состои од глава и дршка со 
оков. 

Должината на копјето е 2.500 мм, со пречник од 30 
мм. 

Главата на копјето се состои од основа, врат, јабол-
ко и шилец. Главата се прицврстува за дршката на коп-
јето со две позлатени жолти навртки. 

Главата на копјето е изработена од месинг, обоена 
со златно жолта боја. Должината на главата е 250 мм. 

Дршката на копјето е изработена од суво дабово др-
во, обоено и лакирано со светло кафена боја. Дршката е 
изработена од два еднакви дела кои се составуваат со 
метална пониклувана спојка со навртување. 

Оковот на дршката е изработен од месинг, обоен со 
златно жолта боја. Должината на оковот е 150 мм. Око-
вот се прицврстува за долниот дел на дршката, со две 
позлатени жолти навртки и завршува во форма на ко-
нус. 

Член 12 
Копјето на воените знамиња на единиците во ранг 

на баталјон и чета се состои од глава и дршка со оков. 
Должината на копјето е 2200 мм, со пречник од 40 

мм. 
Главата се состои од основа, врат и шилец. 
Главата на копјето е изработена од месинг, со дол-

жина од 200 мм и вдлабнатина од 120 мм за влез на др-
вото во конусна форма. 

Основата е изработена од месинг, со должина од 
200 мм и вдлабнатина од 120 мм за влез на дрвото во 
конусна форма. 

Дршката од копјето е изработена од варено буково 
дрво, обоено и лакирано со светло кафеава боја. 

Оковот на дршката е изработен од месинг со дол-
жина од 200 мм и вдлабнатина од 120 мм за влез на др-
вото во конусна форма. 

 
Член 13 

Навлаката на воените знамиња е изработена од пре-
сувана телешка бокс кожа во темно кафена боја. 

 
Член 14 

Лентата на која се прицврстуваат одликувањата на 
Генералштабот, потчинетите команди на Генералшта-
бот и единиците на Армијата е изработена од свилена 
ткаенина, со боја на платното на военото знаме, долга е 
800 мм, а широка 100 мм, обрабена со ширит во златно 
жолта боја долг 10 мм. Лентата се зацврстува со гајта-
нот за вратот од главата на копјето при што кај копјето 
на воените знамиња на единиците во ранг на полк-бри-
гада лентата е зацврстена, под неговото јаболко, пра-
вејќи два еднакви по должина краци. 

 
Член 15 

Формата, димензиите и составните делови на плат-
ното, лентата, гајтанот и копјето на воените знамиња се 
дадени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на оваа уред-
ба.  

 
III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 16 

Военото знаме на единицата или командата, која со 
актот за формација на Армијата се укинува или транс-
формира, се чува во единицата  или командата која е 
нејзин следбеник, a во спротивно се предава на чување 
во воен музеј. 

 
Член 17 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престанува да важи Уредбата за знамињата на едини-
ците на Армијата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.13/00, 106/06 и 
106/11). 

 
Член 18 

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

 
Бр. 07- 1963/2           Претседател 

20 ноември 2012 година    на Република Македонија,   
      Скопје             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3511. 

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВА-
ЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА  

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за давање на право на трајно користе-

ње на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија на Друштвото за изградба, управување и 
издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВ-
СКИ ДООЕЛ - Скопје („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 69/2012 ) во членот 1 во став 1 зборо-
вите „вкупна површина 9788 м2“ се заменуваат со збо-
ровите „вкупна површина 9754 м2“. 

Во алинејата 6 зборовите „КП 7061 дел 4 Катастар-
ска општина Карпош, со вкупна површина 501 м2“ се 
заменуваат со зборовите „дел од КП 7061/2 сега нова 
КП 7061/5 Катастарска општина Карпош, со вкупна по-
вршина 509 м2“. 

Во алинејата 7 зборовите „КП 328 дел 4 Катастар-
ска општина Карпош со вкупна површина 1745 м2“ се 
заменуваат со зборовите „идеален дел од КП 26/1771 
Катастарска општина Карпош од вкупната површина 
1771 м2 видно од КП 328/4“, а бројот „4917“ се замену-
ва со бројот „56531“. 

Во алинејата 10 зборовите „КП 338, Катастарска 
општина Карпош со вкупна површина 777 м2“се заме-
нуваат со зборовите „КП 338/2 Катастарска општина 
Карпош со вкупна површина 710 м2“, а бројот „4918“ 
се заменува со бројот „56556“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-5214/1 Претседател на Владата 

19 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3512. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движни ствари-брошури (промотивен мате-
ријал) „Инвестирај во Македонија” со вкупен број од 
310 примероци и тоа:  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Центри за 
туризам, спорт и рекреација – 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Сместу-
вачки капацитети - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Етно-сел-
ски комплекси - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Спа цен-
три - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија”- Индустри-
ски и бизнис центри - 50 примероци; 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Објекти за 
домување - 50 примероци и 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Бензински 
пумпни станици -10 примероци. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Генералниот се-
кретаријат на Владата на Република Македонија, за по-
требите на Канцеларијата на претседателот на Владата 
на Република Македонија.   

 
Член 3 

Министерот за транспорт и врски склучува договор 
со генералниот секретар на Владата на Република Ма-
кедонија, со кој ќе се уредат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8112/1 Претседател на Владата 

11 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3513. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ФИНАНСИИ 
  

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движни ствари-брошури (промотивен мате-
ријал) „Инвестирај во Македонија” со вкупен број од 
310 примероци и тоа:  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Центри за 
туризам, спорт и рекреација - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Сместу-
вачки капацитети - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Етно-сел-
ски комплекси - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Спа цен-
три - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија”-Индустри-
ски и бизнис центри - 50 примероци; 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Објекти за 
домување - 50 примероци и 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Бензински 
пумпни станици - 10 примероци. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат  

без надомест на трајно користење на Министерството 
за финансии. 

 
Член 3 

Министерот за транспорт и врски склучува договор 
со министерот за финансии, со кој ќе се уредат правата 
и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука.  

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

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

 
Бр. 41-8112/2 Претседател на Владата 

11 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3514. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 

ВОДОСТОПАНСТВО 
  

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движни ствари-брошури (промотивен мате-
ријал) „Инвестирај во Македонија” со вкупен број од 
310 примероци и тоа:  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Центри за 
туризам, спорт и рекреација - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Сместу-
вачки капацитети - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Етно-сел-
ски комплекси - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Спа цен-
три - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија”-Индустри-
ски и бизнис центри - 50 примероци; 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Објекти за 
домување - 50 примероци и 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Бензински 
пумпни станици -10 примероци. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство.  

 
Член 3 

Министерот за транспорт и врски склучува договор 
со министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, со кој ќе се уредат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8112/3 Претседател на Владата 

11 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

3515. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
  

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движни ствари-брошури (промотивен мате-
ријал) „Инвестирај во Македонија” со вкупен број од 
310 примероци и тоа:  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Центри за 
туризам, спорт и рекреација - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Сместу-
вачки капацитети - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Етно-сел-
ски комплекси - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Спа цен-
три - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија”-Индустри-
ски и бизнис центри - 50 примероци; 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Објекти за 
домување - 50 примероци и 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Бензински 
пумпни станици -10 примероци. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Министерството 
за животна средина и просторно планирање.   

Член 3 
Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со министерот за животна средина и просторно плани-
рање, со кој ќе се уредат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8112/4 Претседател на Владата 

11 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3516. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 11.11. 2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЕКОНОМИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движни ствари-брошури (промотивен мате-
ријал) „Инвестирај во Македонија” со вкупен број од 
470 примероци и тоа:  
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- брошура „Инвестирај во Македонија” - Центри за 
туризам, спорт и рекреација - 75 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Сместу-
вачки капацитети - 75 примероци; 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Етно-сел-
ски комплекси - 75 примероци; 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Спа цен-
три - 75 примероци; 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Индустри-
ски и бизнис центри - 75 примероци; 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Објекти за 
домување - 75 примероци и 

- брошура „Инвестирај во Македонија” (Бензински 
пумпни станици) 20 примероци.  

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

без надомест на трајно користење на Министерството 
за економија. 

 
Член 3 

Министерот за транспорт и врски склучува договор со 
министерот за економија, со кој ќе се уредат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8112/5 Претседател на Владата 

11 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3517. 

Врз основа на член 54-а став (1) од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 11.11. 2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА 
НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движни ствари-брошури (промотивен мате-
ријал) „Инвестирај во Македонија” со вкупен број од 
310 примероци и тоа:  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Центри за 
туризам, спорт и рекреација - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Сместу-
вачки капацитети - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Етно-сел-
ски комплекси - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Спа цен-
три - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија”-Индустри-
ски и бизнис центри - 50 примероци; 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Објекти за 
домување - 50 примероци и 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Бензински 
пумпни станици -10 примероци. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на  Агенцијата за 
странски инвестиции и промоција на извозот на Репуб-
лика Македонија.    

Член 3 
Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со директорот на Агенцијата за странски инвестиции и 
промоција на извозот, со кој ќе се уредат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.  

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

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

 
Бр. 41-8112/6 Претседател на Владата 

11 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3518. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07 и 35/11),  Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движни ствари-брошури (промотивен мате-
ријал) „Инвестирај во Македонија” со вкупен број од 
2470 примероци и тоа:  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Центри за 
туризам, спорт и рекреација: 400 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Сместу-
вачки капацитети - 400 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Етно-сел-
ски комплекси - 400 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Спа цен-
три - 400  примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија”- Индустри-
ски и бизнис центри - 400 примероци; 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Објекти за 
домување - 400 примероци и 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Бензински 
пумпни станици - 70 примероци.   

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

без надомест на трајно користење на Министерството 
за надворешни работи.  

 
Член 3 

Министерот за транспорт и врски склучува договор 
со министерот за надворешни работи, со кој ќе се уре-
дат правата и обврските за движните ствари од член 1 
од оваа одлука.  

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

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

 
Бр. 41-8112/7 Претседател на Владата 

11 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3519. 

Врз основа на член 54-а став (1) од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈА-
ТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ  

ЗОНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движни ствари-брошури (промотивен мате-
ријал) „Инвестирај во Македонија” со вкупен број од 
310 примероци и тоа:  

 - брошура „Инвестирај во Македонија” - Центри за 
туризам, спорт и рекреација - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Сместу-
вачки капацитети - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Етно-сел-
ски комплекси - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Спа цен-
три - 50 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија”-Индустри-
ски и бизнис центри - 50 примероци; 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Објекти за 
домување - 50 примероци и 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Бензински 
пумпни станици -10 примероци. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони.  

 
Член 3 

Министерот за транспорт и врски склучува договор 
со директорот на Дирекцијата за технолошки инду-
стриски развојни зони, со кој ќе се уредат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8112/8 Претседател на Владата 

11 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3520. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движни ствари-брошури (промотивен мате-
ријал) „Инвестирај во Македонија” со вкупен број од 
1090 примероци и тоа:  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Центри за 
туризам, спорт и рекреација -175 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Сместу-
вачки капацитети - 175 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Етно-сел-
ски комплекси - 175 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Спа цен-
три -175 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија”- Индустри-
ски и бизнис центри - 175 примероци;  

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Објекти за 
домување - 175 примероци и 

- брошура „Инвестирај во Македонија” - Бензински 
пумпни станици - 40 примероци.  

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

без надомест на трајно користење на Генералниот се-
кретаријат на Владата на Република Македонија.   

Член 3 
Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со генералниот секретар на Владата на Република Ма-
кедонија, со кој ќе се уредат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8112/9 Претседател на Владата 

11 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3521. 

Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 19.11.2012 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното 
претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во 
сопственост на Република Македонија му престанува 
користењето на недвижна ствар – земјиште, сопстве-
ност на Република Македонија, кое претставува КП 
број 492, КО Карпош, со површина од 1989 м2, евиден-
тирано во Имотен лист број 4917.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-8324/1 Заменик на претседателот  

19 ноември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3522. 
Врз основа на член 38 став (2) од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 40/2008, 158/2010, 17/2011, 51/2011 и 
74/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 18.11.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИ-
СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
И УВИД ВО ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКО - КА-
ТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ  

1. Co оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 
за дополнување на Тарифникот за висината на надоме-
стокот зa користење и увид во податоците од Геодет-
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ско - катастарскиот информационен систем, донесен од 
Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвиж-
ности, на седницата, одржана на 15.11.2012 година, под 
бр. 01 - 17529/2 од 15.11.2012 година. 

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

 
Бр. 41-8333/1 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3523. 

Врз основа на член 30 став (3) од Законот за данокот 
на додадена вредност („Службен весник на Република 
Македонија", бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 
101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11 
и 135/11) Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 18.11.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ HA ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ HA ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОД-
ЛЕЖАТ HA ПОВЛАСТЕНА СТАПКА HA ДАНОКОТ  

HA ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ  
Член 1 

Во Одлуката за определување на добрата и услуги-
те кои подлежат на повластена стапка на данокот на 
додадена вредност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 102/06, 116/07, 126/07, 145/08, 41/11 и 
150/11) во членот 2 став (1) во точката 7 во табелата по 
редниот број 7 се додава нов реден број 8 кој гласи:” 

 
8.     9018 90 84 00 

* 
- Друго 

  (* Напомена: ce примену-
ва само за интраутерин 
систем 

  со levonorgestrel) 
„  
Bo точката 10 во табелата no редниот број 37 се до-

дава нов реден број 38 кој гласи:“ 
 

38. 3006 91 00 00  
  Средства кои се иденти-

фицираат за стома упо-
треба 

„ 
Член 2 

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

Бр. 41-8348/1 Претседател на Владата 
18 ноември 2012 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

3524. 
Врз основа на член 22, став 2 од Законот за контро-

ла на предмети од скапоцени метали („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 23/1995, 22/2007 и 
136/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 18.11.2012 година,  донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА 
НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИ-
ТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД  

СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ  
Член 1 

Со оваа одлука се пропишува висината и начинот 
на плаќање на надоместокот на трошоците за испитува-
ње (определување степен на финост) и жигосување на 
предмети од скапоцени метали.  

Член 2 
Надоместокот на трошоците за испитување и жиго-

сување на предмети од скапоцени метали се пресмету-
ваат во бодови и/или работни часови во зависност од 
начинот на определување на степенот на финоста на 
предметите од скапоцени метали. 

Вредноста на еден бод изнесува 0,3% од просечната 
исплатена нето плата по вработен за претходната годи-
на, објавено од Државниот завод за статистика на Ре-
публика Македонија. 

Вредноста на еден работен час изнесува 5% од про-
сечната исплатена нето плата по вработен за претход-
ната година, објавено од Државниот завод за статисти-
ка на Република Македонија. 

Начинот на пресметка на висината на надоместокот 
на трошоците за испитување и жигосување на предме-
ти од скапоцени метали е даден во Прилог, кој е соста-
вен дел од оваа одлука. 

 
Член 3 

Надоместокот предвиден со оваа одлука се намалу-
ва за 50% ако испитувањето и жигосувањето на пред-
метите од скапоцени метали се врши во работните про-
стории на производителот на предметите од скапоцени 
метали. 

 
Член 4 

Ако предметот од скапоцен метал е составен од де-
лови со различни скапоцени метали, надоместокот се 
плаќа според вкупната маса на предметот како да е 
изработен од скапоцен метал чија маса во тој предмет е 
најмногу застапена. 

Ако предметот од скапоцен метал има вграден дел 
од скапоцен камен, бисер или дел од друга материја ко-
ја не е метал, надоместокот се плаќа според вкупната 
маса на тој предмет. 

Секој започнат грам маса на секој поединечен пред-
мет од скапоцен метал се смета како цел грам.  

 
Член 5 

 
Надоместокот за квантитативна хемиска анализа се 

пресметува по работен час и тоа за: 
1. испитување на легури од кои се изработуваат 

предметите од скапоцени метали, како и испитувања 
на предмети од скапоцени метали; 

2. испитување на златни полуфабрикати за забно-
протетски предмети; 

3. испитување на опрема која служи за испитување 
на предметите од скапоцени метали    и 

4. испитување на предмети кои немаат ни најниска 
финост пропишана со член 7 став 2 од Законот, однос-
но на предмети од скапоцени метали чија финост не 
одговара на ознаката на финоста на нив, како и за ис-
питување на предмети од нескапоцени метали. 

 
Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за висината и начинот на 
плаќање на надоместокот на трошоците за испитување 
и жигосување на предмети од скапоцени метали 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/92, 
57/93, 59/93, 45/94 и 126/07). 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 41-8389/1 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3525. 
Врз основа на член 42, став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на  11.11.2012 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА  

АЕРОДРОМ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на општина Аеродром се дава право 

на трајно користење на градежно земјиште сопственост 
на Република Македонија, кое претставува: 

- дел од КП 43/1, КО Кисела Вода 2, со површина 
од 11251 м2, евидентирано во Имотен лист број 55786 
и дел од КП 44/6, КО Кисела Вода 2, со површина од 
439 м2, евидентирано во Имотен лист број 40083, од-
носно вкупна површина од 11690 м2, согласно Извод 
од Детален урбанистички план за локалитет Јане Сан-
дански – УЕ Г, број 1513/2011, за градежна парцела 
број 2.2, кое е наменето за изградба на објекти за спорт 
и рекреација; 

- дел од КП 43/1, КО Кисела Вода 2, со површина 
од 8924 м2, евидентирано во Имотен лист број 55786, 
дел од КП 6767/1, КО Кисела Вода 2, со површина од 
571 м2, евиднетирано во Имотен лист број 48863 и дел 
од КП 44/6, КО Кисела Вода 2, со површина од 5 м2, 
евидентирано во Имотен лист број 40083, односно 
вкупна површина од 11256 м2, согласно Извод од Де-
тален урбанистички план за локалитет Јане Сандански 
– УЕ Г, број 984/2012, за градежна парцела број 2.3, 
кое е наменето за изградба на објекти за спорт и рекре-
ација – тениски терени. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-8393/1 Претседател на Владата 

11 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3526. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 18.11.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА 
НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА"  ЗА 2013 ГОДИНА 

 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на цената на годишната претплата на служ-
беното гласило „Службен весник на Република Маке-
донија" за 2013 година, бр.02-6801/1 од 30.10.2012 го-
дина, донесена од Управниот одбор на ЈП Службен 
весник на Република Македонија, на седницата, одржа-
на на 30.10.2012 година. 

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

    
Бр. 41-8405/1 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3527. 

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 19.11.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП 
ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ –ПРОБИШТИП ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злетови-
ца“ – Пробиштип за 2011 година, бр. 0201-323/14 од 
28.2.2012 година и бр. 0201-1056/9 од 11.7.2012 година, 
усвоени од Управниот одбор на ова јавно претприја-
тие. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
       Бр. 41-8406/1                     Претседател на Владата 
19 ноември 2012 година        на Република Македонија, 
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3528. 

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА ЦЕНТАР  

ЖУПА 
 

Член 1 
Општината Центар Жупа ќе врши работи за распо-

лагање со градежно земјиште сопственост на Републи-
ка Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје сог-
ласно исполнетите услови од член 89 од Законот за 
градежно земјиште. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-8430/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3529. 
Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 годи-
на, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА БОГДАНЦИ  

Член 1 
Општината Богданци ќе врши работи за располага-

ње со градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје, сог-
ласно исполнетите услови од член 89 од Законот за 
градежно земјиште.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-8431/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3530. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07, 18/11,  148/11 и 95/12) и член 25 став 3 од Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за земјодел-
ското земјиште (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/12) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ И РЕК-
РЕАЦИЈА СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ КО  

ПЕТРАЛИЦА, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ  
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти за спорт и рекреација со придруж-
ни содржини КО Петралица, општина Ранковце.  

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, согласно податоците од геодет-
скиот елаборат изработен од “ГЕО-МЕТР“ ДОО бр.09-
414/1 од 26.06.2012 година ги има следните катастар-
ски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

  
Бр. 41-8453/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3531. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр.17/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АД ЕЛЕКТРАНИ  

НА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Со оваа одлука на АД Електрани на Македонија се 
дава право на трајно користење на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија, кое претставува 
дел од КП 6149, КО Богданци-вон гр., со површина од 
399 м2, дел од КП 6135, КО Богданци –вон гр., со повр-
шина од 195 м2, дел од КП 3446, КО Богданци –вон 
гр., со површина од 312 м2, дел од КП 3428/2, КО Бог-
данци –вон гр., со површина од 267 м2, дел од КП 
3659/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 128 м2, 
евидентирано во Имотен лист број 535, КП 6148/2, КО 
Богданци-вон гр., со површина од 766 м2, КП 6133/2, 
КО Богданци –вон гр., со површина од 16 м2, КП 
6133/3, КО Богданци –вон гр., со површина од 556 м2, 
КП 6136/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 137 
м2, КП 6109/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 
485 м2, КП 6109/3, КО Богданци –вон гр., со површина 
од 617 м2, КП 3523/2, КО Богданци –вон гр., со повр-
шина од 1701 м2, КП 3523/4, КО Богданци –вон гр., со 
површина од 60 м2, КП 3519/2, КО Богданци –вон гр., 
со површина од 622 м2, КП 3239/2, КО Богданци –вон 
гр., со површина од 468 м2, КП 3502/2, КО Богданци –
вон гр., со површина од 6 м2, КП 3442/2, КО Богданци 
–вон гр., со површина од 3752 м2, дел од КП 3442/1, 
КО Богданци –вон гр., со површина од 34 м2, КП 
3431/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 691 м2, 
КП 3428/4, КО Богданци –вон гр., со површина од 464 
м2, КП 3428/8, КО Богданци –вон гр., со површина од 
263 м2, евидентирано во Имотен лист број 2354, КП 
6098/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 277 м2, 
КП 3533/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 253 
м2, КП 3430/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 
66 м2, КП 3429/2, КО Богданци –вон гр., со површина 
од 283 м2, евидентирано во Имотен лист број 5202, КП 
2739/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 1561 м2, 
КП 2739/3, КО Богданци-вон гр., со површина од 2211 
м2, КП 2739/4, КО Богданци-вон гр., со површина од 
1771 м2, КП 2739/5, КО Богданци-вон гр., со површина 
од 336 м2, КП 2739/6, КО Богданци-вон гр., со површи-
на од 66 м2, КП 8155/2, КО Богданци –вон гр., со повр-
шина од 81 м2, КП 8161/2, КО Богданци –вон гр., со 
површина од 1571 м2, КП 8161/3, КО Богданци –вон 
гр., со површина од 431 м2, КП 8161/6, КО Богданци –
вон гр., со површина од 35 м2, КП 8161/7, КО Богдан-
ци –вон гр., со површина од 20 м2, КП 2995/2, КО Бог-
данци –вон гр., со површина од 6348 м2, КП 2995/7, 
КО Богданци –вон гр., со површина од 3 м2, КП 
3014/2, КО Богданци –вон гр., со површина од 1995 м2, 
КП 3014/3, КО Богданци –вон гр., со површина од 366 
м2, евидентирано во Имотен лист број 3062, КП 
3462/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 93 м2, 
КП 3463/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 34 
м2, КП 3524/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 
26 м2, КП 6099/2, КО Богданци-вон гр., со површина 
од 376 м2, КП 6137/2, КО Богданци-вон гр., со површи-
на од 88 м2, КП 3658/2, КО Богданци-вон гр., со повр-
шина од 4 м2, КП 6102/2, КО Богданци-вон гр., со по-
вршина од 52м2, евидентирано во Имотен лист број 
5204, КП 6081/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 
33 м2, КП 8208/2, КО Богданци-вон гр., со површина 
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од 25 м2, КП 8190/2, КО Богданци-вон гр., со површи-
на од 46 м2, КП 6110/3, КО Богданци-вон гр., со повр-
шина од 40 м2, евидентирано во Имотен лист број 807, 
КП 8160/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 24 
м2, КП 3427/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 
104 м2, евидентирано во Имотен лист број 808, КП 
3013/2, КО Богданци-вон гр., со површина од 3 м2, 
евидентирано во Имотен лист број 806, согласно Извод 
од Проект за инфраструктура до парк за ветерни еле-
ктрани - Богданци, кое е наменето за изградба на Е – 
инфраструктурни објекти. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-8485/1 Претседател на Владата 

11 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3532. 

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати (“Служ-
бен весник на Република Македонија" број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 19.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИ-
СТРАЦИЈА - ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
Член 1 

Co оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
2.479 литри Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
на Министерството за информатичко општество и ад-
министрација - Државен управен инспекторат. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за загревање на подрачните канцеларии на Др-
жавниот управен инспекторат кои се наоѓаат во вна-
трешноста на Република Македонија.  

Член2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Министерството за 
информатичко општество и администрација - Државен 
управен инспекторат. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ja спроведе оваа одлу-
ка. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8498/1 Претседател на Владата 

19 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

3533. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/07 и 
35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 11.11. 2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕТО НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА   

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижна ствар – земјиште, сопственост на Република 
Македонија, кое претставува дел од КП број 1770/3, 
КО Кисела Вода 2, со површина од 242 м2, евидентира-
но во Имотен лист број 41163. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-8563/1 Претседател на Владата 

11 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3534. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 11.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА 
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,  

БЕЗ НАДОМЕСТ  
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање на градежно земјиште на трајно користење на 
oпштина Гази Баба без надомест  Бр.41-3324/1 од 11 ју-
ли 2012 година („Службен  весник на Република Маке-
донија" бр. 90/12).  

Член 2 
Оваа одлука влeгува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  
 

Бр. 41-8564/1 Претседател на Владата 
11 ноември 2012 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

3535. 
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈП МАКЕДОНСКИ  

ШУМИ  
Член 1 

Cо оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
125.000 литри Еуродизел БС на ЈП Македонски шуми 
Скопје. 
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Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на ЈП Македонски шуми Скопје за подготовки-
те за организирање на есенската акција „Ден на дрвото 
- засади ја својата иднина". 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на ЈП Македонски шу-
ми Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8607/1 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3536. 

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.11. 2012 година,  донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА  УСТАНОВА  ЦЕНТАР   ЗА  КУЛТУРА   

КРИВА ПАЛАНКА  
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Нацио-
нална установа Филмски фонд на Република Македо-
нија времено му престанува користењето на движните 
ствари, со следните технички спецификации: 

1. Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД  ДПроектор, со сериски 
број: 34800590 

2. Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум 
ленс 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер 
БДП3380, со сериски број: KX1A1228956565. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на времено користење од две години на Националната 
установа  Центар за култура - Крива Паланка со надо-
мест во висина од 2% од приходот на кино прикажува-
чот остварен со продажба на кино билети. 

 
Член 3 

Директорот на Националната установа Филмски 
фонд на Република Македонија склучува договор со 
директорот на Националната установа  Центар за кул-
тура - Крива Паланка со кој се уредуваат правата  и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука 
кои се даваат на времено користење. 

 
Член 4 

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

    
Бр. 41-8586/1 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

3537. 
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА  ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА  

НИКОЛА ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ - ДЕЛЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Нацио-

нална установа Филмски фонд на Република Македо-
нија времено му престанува користењето на движните 
ствари, со следните технички спецификации: 

1. Дигитален кино-проектор, модел: Кристи 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД  ДПроектор, со сериски 
број: 34800567 

2. Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум 
ленс 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер 
БДП3380, со сериски број: KX1A1228956545.  

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

на времено користење од две години на Националната 
установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров - 
Делчево со надомест во висина од 2% од приходот на 
кино прикажувачот остварен со продажба на кино би-
лети. 

 
Член 3 

Директорот на Националната установа Филмски 
фонд на Република Македонија склучува договор со 
директорот на Националната установа Центар за култу-
ра Никола Јонков Вапцаров - Делчево со кој се уреду-
ваат правата  и обврските за движните ствари од член 1 
од оваа одлука кои се даваат на времено користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8586/2 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3538. 

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА  ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА 

БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ - СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Нацио-

нална установа Филмски фонд на Република Македо-
нија времено му престанува користењето на движните 
ствари, со следните технички спецификации: 

1. Дигитален кино-проектор, модел: Кристи 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД  ДПроектор, со сериски 
број: 34800597 
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2. Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум 
ленс 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер 
БДП3380, со сериски број: KX1A1228956572. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на времено користење од две години на Националната 
установа Центар за култура Браќа Миладиновци - 
Струга со надомест во висина од 2% од приходот на 
кино прикажувачот остварен со продажба на кино би-
лети. 

 
Член 3 

Директорот на Националната установа Филмски 
фонд на Република Македонија склучува договор со 
директорот на Националната установа Центар за култу-
ра Браќа Миладиновци - Струга со кој се уредуваат 
правата  и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука кои се даваат на времено користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8586/3 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3539. 

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИТЕ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА  

БЕЛИ МУГРИ - КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Нацио-

нална установа Филмски фонд на Република Македо-
нија времено му престанува користењето на движните 
ствари, со следните технички спецификации: 

1. Дигитален кино-проектор, модел: Кристи 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД  ДПроектор, со сериски 
број: 34800587 

2. Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум 
ленс 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер 
БДП3380, со сериски број: KX1A1228956515. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на времено користење од две години на Националната 
установа Центар за култура Бели Мугри - Кочани со 
надомест во висина од 2% од приходот на кино прика-
жувачот остварен со продажба на кино билети. 

 
Член 3 

Директорот на Националната установа Филмски 
фонд на Република Македонија склучува договор со 
директорот на Националната установа Центар за култу-
ра Бели Мугри - Кочани со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука 
кои се даваат на времено користење. 

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

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

 
Бр. 41-8586/4 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3540. 

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА  ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА  

АЦО ЃОРЧЕВ - НЕГОТИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Нацио-

нална установа Филмски фонд на Република Македо-
нија времено му престанува користењето на движните 
ствари, со следните технички спецификации: 

 
1. Дигитален кино-проектор, модел: Кристи 103-

034108-01 ЛХД700 Фул ХД  ДПроектор, со сериски 
број: 34800595 

2. Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум 
ленс 

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер 
БДП3380, со сериски број: KX1A1228956532. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на времено користење од две години на Националната 
установа Центар за култура Ацо Ѓорчев - Неготино со 
надомест во висина од 2% од приходот на кино прика-
жувачот остварен со продажба на кино билети. 

 
Член 3 

Директорот на Националната установа Филмски 
фонд на Република Македонија склучува договор со 
директорот на Националната установа Центар за култу-
ра Ацо Ѓорчев - Неготино со кој се уредуваат правата  
и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука кои се даваат на времено користење.  

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

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

 
Бр. 41-8586/5 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3541. 

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11) Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА  ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА  

ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ - КУМАНОВО  
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Нацио-
нална установа Филмски фонд на Република Македо-
нија времено му престанува користењето на движните 
ствари, со следните технички спецификации: 

1. Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД  ДПроектор, со сериски 
број: 34800593 

2. Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум ленс 
3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер 

БДП3380, со сериски број: KX1A1228956544. 
 

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

на времено користење од две години на Националната 
установа Центар за култура Трајко Прокопиев - Кума-
ново со надомест во висина од 2% од приходот на кино 
прикажувачот остварен со продажба на кино билети. 

 
Член 3 

Директорот на Националната установа Филмски 
фонд на Република Македонија склучува договор со 
директорот на Националната установа  Центар за кул-
тура Трајко Прокопиев - Куманово со кој се уредуваат 
правата  и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука кои се даваат на времено користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8586/6 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3542. 

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11) Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА  ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА  

АСНОМ - ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Нацио-

нална установа Филмски фонд на Република Македо-
нија времено му престанува користењето на движните 
ствари, со следните технички спецификации: 

1. Дигитален кино-проектор, модел: Кристи 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД  ДПроектор, со сериски 
број: 34800534 

2. Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум ленс 
3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер 

БДП3380, со сериски број: KX1A1228956534. 
 

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

на времено користење од две години на Националната 
установа Центар за култура АСНОМ – Гостивар, со на-
домест во висина од 2% од приходот на кино прикажу-
вачот остварен со продажба на кино билети. 

Член 3 
Директорот на Националната установа Филмски 

фонд на Република Македонија склучува договор со 
директорот на Националната установа  Центар за кул-
тура АСНОМ - Гостивар со кој се уредуваат правата и 
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука 
кои се даваат на времено користење.  

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

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

 
Бр. 41-8586/7 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3543. 

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11) Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА 

ГРИГОР ПРЛИЧЕВ - ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Нацио-

нална установа Филмски фонд на Република Македо-
нија времено му престанува користењето на движните 
ствари, со следните технички спецификации: 

1. Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103-
034108-01 ЛХД700 Фул ХД  ДПроектор, со сериски 
број: 34800552 

2. Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум ленс 
3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реу ДВД Плеер 

БДП3380, со сериски број: KX1A1228956564.  
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на времено користење од две години на Национална 
установа Центар за култура Григор Прличев - Охрид со 
надомест во висина од 2% од приходот на кино прика-
жувачот остварен со продажба на кино билети. 

 
Член 3 

Директорот на Националната установа Филмски 
фонд на Република Македонија склучува договор со 
директорот на Националната установа Центар за култу-
ра Григор Прличев - Охрид со кој се уредуваат правата  
и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука кои се даваат на времено користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8586/8 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3544. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, 
донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН  ДОМ 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движни ствари - амбулантни возила со медицинска 
опрема и тоа: 

 
1.  

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY463013 
Број на моторот: C038391 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
2.  

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY463038 
Број на моторот: C037969 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
3. 
возило: RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi  

115hp 
Изработено и специфицирано по европскиот стандард
 EN 1789:2007 
боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY463065 
Број на моторот: C038377 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
4. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY463104 
Број на моторот: C038102 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 

Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
5. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY463128 
Број на моторот: C037769 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
6. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY463143 
Број на моторот: C037968 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
7. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY463151 
Број на моторот: C037731 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
8. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY463166 
Број на моторот: C037932 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 
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9. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY463193 
Број на моторот: C037957 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
 
10. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY463198 
Број на моторот: C037724 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
11. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSDY468244 
Број на моторот: C043233 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
12. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSDY468295 
Број на моторот: C043225 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

13. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSDY468347 
Број на моторот: C043238 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
14. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466890 
Број на моторот: C040897 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е 

опремена со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-
ат на трајно користење,  без надомест, на Јавната 
здравствена установа - Здравствен дом Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука.   
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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. 41-8679/1 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3545. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење 
и располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 
35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 18.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА– ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

КРАТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма и тоа: 

 
1. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY465236 
Број на моторот: C039819 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

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

трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа -Здравствен дом Кратово. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом Кратово, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.    

   
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/2 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3546. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движни ствари  - амбулантни возила со медицинска 
опрема и тоа: 

 
1. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY467780 
Број на моторот: C041710 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
2. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY467879 
Број на моторот: C041604 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 
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3. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY467881 
Број на моторот: C038917 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е 

опремена со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-
ат на трајно користење,  без надомест, на Јавната 
здравствена установа - Здравствен дом Прилеп. 

 
Член 3 

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

    
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/3 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3547. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

БЕРОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар  - амбулантно возило со медицинска 
опрема, и тоа: 

 
1. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY463375 
Број на моторот: C038050 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 
трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом Берово. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом Берово, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлука.    
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-8679/4 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3548. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

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

БИТОЛА  
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за здравство му престанува користењето на 
движни ствари - амбулантни возила со медицинска 
опрема и тоа: 

 
1. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466946 
Број на моторот: C039656 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
2. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY467068 
Број на моторот: C041042 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
3. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY467086 
Број на моторот: C041281 
Тип на возило: Амбулантно возило 

Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
4. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY467091 
Број на моторот: C041276 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е 

опремена со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-
ат на трајно користење,  без надомест, на Јавната 
здравствена установа - Здравствен  дом Битола. 

 
Член 3 

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

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

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

 
Бр. 41-8679/5 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3549. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ   

ДЕБАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма и тоа:  

1. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSDY468132 
Број на моторот: C041140 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 
трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом  Дебар.  

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со дире-

кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом  Дебар, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлука.    

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

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

 
Бр. 41-8679/6 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3550. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење 
и располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 
35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 18.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ 

ДЕЛЧЕВО 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма и тоа: 

 
1. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY463253 
Број на моторот: C038321 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 
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Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 

трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом Делчево. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом Делчево, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.    

   
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/7 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3551. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН  ДОМ ДЕМИР 

ХИСАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма и тоа: 

 
1. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и 
специфицирано по 
европскиот стандард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY465312 
Број на моторот: C040221 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и 
новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE 

Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 
трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом Демир Хисар. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом Демир Хисар, со кој се уредуваат правата и обвр-
ските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.    

   
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/8                    Претседател на Владата 

18 ноември  2012 година      на Република Македонија, 
            Скопје                        м-р  Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3552. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ДОМ ГЕВГЕЛИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движни ствари - амбулантни возила со медицинска 
опрема и тоа: 

 
1. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и 
специфицирано по 
европскиот стандард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466926 
Број на моторот: C035247 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 
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2. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и 
специфицирано по 
европскиот стандард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466941 
Број на моторот: C041467 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е 

опремена со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и 
новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-
ат на трајно користење,  без надомест, на Јавната 
здравствена установа - Здравствен  дом Гевгелија. 

 
Член 3 

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

    
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/9                     Претседател на Владата 

18 ноември  2012 година      на Република Македонија, 
            Скопје                        м-р  Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3553. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА– ЗДРАВСТВЕН  ДОМ 

ГОСТИВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движни ствари - амбулантни возила со медицинска 
опрема и тоа: 

 
1. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY464187 
Број на моторот: C038898 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
2. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY464228 
Број на моторот: C037522 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е 

опремена со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-

ат на трајно користење,  без надомест, на Јавната 
здравствена установа - Здравствен  дом  Гостивар. 

 
Член 3 

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

    
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/10                     Претседател на Владата 

18 ноември  2012 година      на Република Македонија, 
            Скопје                        м-р  Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3554. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

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

КАВАДАРЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движни ствари - амбулантни возила со медицинска 
опрема, и тоа: 

 
1. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY465263 
Број на моторот: C040383 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
2. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY465270 
Број на моторот: C041007 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е 
опремена со следната медицинска опрема : 

 
Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-
ат на трајно користење,  без надомест, на Јавната 
здравствена установа - Здравствен  дом Кавадарци. 

 
Член 3 

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

   
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/11 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3555. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

КИЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма, и тоа: 
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1. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSDY468177 
Број на моторот: C043178 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема: 
  

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 
трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом  Кичево. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом  Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлука.    

   
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/12 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3556. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН  ДОМ  

КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движни ствари - амбулантни возила со медицинска 
опрема, и тоа: 

 
1. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY465410 
Број на моторот: C039906 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
2. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466582 
Број на моторот: C041242 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е 

опремена со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-

ат на трајно користење,  без надомест, на Јавната 
здравствена установа - Здравствен  дом  Кочани. 

 
Член 3 

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

   
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/13 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3557. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

КРИВА ПАЛАНКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма, и тоа: 

 
1. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466696 
Број на моторот: C039292 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 

Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 
трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом Крива Паланка. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом Крива Паланка, со кој се уредуваат правата и обвр-
ските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.    

   
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/14 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3558. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија “ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

КРУШЕВО  
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма, и тоа: 

 
1. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSDY468061 
Број на моторот: C040719 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема: 
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Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 
трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом Крушево. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом Крушево, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.    

   
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/15 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3559. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија “ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ДОМ  КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движни ствари - амбулантни возила со медицинска 
опрема, и тоа: 

 
1. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY464023 

Број на моторот: C038859 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

2. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY464037 
Број на моторот: C038914 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
3. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY464045 
Број на моторот: C038861 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е 

опремена со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-
ат на трајно користење, без надомест, на Јавната здрав-
ствена установа - Здравствен  дом  Куманово. 
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Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со дире-

кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен  
дом  Куманово, со кој се уредуваат правата и обврски-
те за движните ствари од член 1 од оваа одлука.    

    
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/16 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3560. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија “ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА– ЗДРАВСТВЕН  

ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД  
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма, и тоа:  
1. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSDY468105 
Број на моторот: C038951 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 

Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 
трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом Македонски Брод. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом Македонски Брод, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.    

   
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/17 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3561. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија “ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА– ЗДРАВСТВЕН  

ДОМ НЕГОТИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма, и тоа:  
1. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466860 
Број на моторот: C039566 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
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Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 
трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом Неготино. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом Неготино, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.    

   
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/18 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3562. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, 
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движни ствари - амбулантни возила со медицинска 
опрема, и тоа: 

 
1. 
 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466736 
Број на моторот: C041361 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

2. 
 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466807 
Број на моторот: C041286 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е 

опремена со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-
ат на трајно користење,  без надомест, на Јавната 
здравствена установа - Здравствен  дом Охрид. 

 
Член 3 

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

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/19 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3563. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, 
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 годи-
на, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ 

ПЕХЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма, и тоа: 

 
1. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466832 
Број на моторот: C041250 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема : 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 
трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом Пехчево. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом Пехчево, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.    

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

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

 
Бр. 41-8679/20 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3564. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, 
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 годи-
на, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

РАДОВИШ  
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма, и тоа: 

 
1. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSDY468052 
Број на моторот: C043360 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 
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Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 

трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом Радовиш. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом Радовиш, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.    

   
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/21 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3565. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ 

РЕСЕН 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма, и тоа: 

 
1. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY463361 
Број на моторот: C038239 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема : 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 

Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 
трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом Ресен. 

 
Член 3 

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

   
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/22 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3566. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 18.11.2012 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ   

ПРОБИШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма и тоа: 

 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSDY467889 
Број на моторот: C041262 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема : 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
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Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 
трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом  Пробиштип. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом  Пробиштип, со кој се уредуваат правата и обвр-
ските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.    

   
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/23 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3567. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 18.11.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ 

РОСТУШЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма, и тоа: 

 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSDY468040 
Број на моторот: C043155 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 

Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема : 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 
трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом Ростуше. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом Ростуше, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.    

   
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/24 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3568. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 18.11.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движни ствари - амбулантни возила со медицинска 
опрема, и тоа: 
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1. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSDY467946 
Број на моторот: C041584 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
2. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSDY467977 
Број на моторот: C039011 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
3. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSDY467993 
Број на моторот: C040113 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
4. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSDY468015 
Број на моторот: C041135 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е 

опремена со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 

Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-
ат на трајно користење,  без надомест, на Јавната 
здравствена установа - Здравствен  дом  Штип. 

 
Член 3 

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

    
 

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

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

 
Бр. 41-8679/25 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3569. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 18.11.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН  ДОМ  

СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движни ствари - амбулантни возила со медицинска 
опрема, и тоа: 

 
1. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфицира-
но по европскиот стандард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY463425 
Број на моторот: C038072 
Тип на возило: Амбулантно возило 
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Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
2. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфицира-
но по европскиот стандард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY463458 
Број на моторот: C038618 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е 

опремена со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-
ат на трајно користење,  без надомест, на Јавната 
здравствена установа - Здравствен  дом  Струга. 

 
Член 3 

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

    
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/26 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

3570. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.11.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

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

СТРУМИЦА  
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за здравство му престанува користењето на 
движни ствари - амбулантни возила со медицинска 
опрема, и тоа: 

 
1. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466894 
Број на моторот: C041246 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
2. 

возило: RENAULT TRAFIC 
L2H2P2 2.0dCi 115hp 

Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466897 
Број на моторот: C041414 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
3. 

возило: RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфицирано по европскиот стандард
 EN 1789:2007 
боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466903 
Број на моторот: C041351 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 
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Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е 
опремена со следната медицинска опрема : 

 
Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-
ат на трајно користење,  без надомест, на Јавната 
здравствена установа - Здравствен  дом Струмица. 

 
Член 3 

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

    
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/27 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3571. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 18.11.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма, и тоа: 

1. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSDY468047 
Број на моторот: C036882 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX  

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

трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом Свети Николе.  

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со дире-

кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обвр-
ските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.    

   
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/28 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3572. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење 
и располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 
35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ 

ВАЛАНДОВО  
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма, и тоа: 
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1. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSDY467913 
Број на моторот: C041847 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 
трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом Валандово. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом Валандово, со кој се уредуваат правата и обврски-
те за движната ствар од член 1 од оваа одлука.   

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8679/29 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3573. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.11.2012 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН ДОМ 

ВЕВЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма, и тоа:  

1. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSDY467839 
Број на моторот: C040959 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX  

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

трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом  Вевчани. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом  Вевчани, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.       

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

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

 
Бр. 41-8679/30 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3574. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија “ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН  

ДОМ  ВИНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма, и тоа: 

 
1. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSDY467884 
Број на моторот: C041840 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX  

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

трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом Виница. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом Виница, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлука.    

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

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

 
Бр.41-8679/31 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________  
3575. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ДОМ  ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движни ствари - амбулантни возила со медицинска 
опрема, и тоа: 
 
1. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466710 
Број на моторот: C041321 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 
2. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466724 
Број на моторот: C035039 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 
3. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466730 
Број на моторот: C041196 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
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Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е 

опремена со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-
ат на трајно користење, без надомест, на Јавната здрав-
ствена установа - Здравствен  дом  Тетово. 

 
Член 3 

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

    
Член 4 

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

 
Бр.41-8679/32 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________  
3576. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија “ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ДОМ ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користењето на 
движни ствари - амбулантни возила со медицинска 
опрема, и тоа: 

1. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466621 
Број на моторот: C041222 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 
2. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466628 
Број на моторот: C041320 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 
3. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY466669 
Број на моторот: C041083 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 
Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5  

Секоја од движните ствари од став 1 на овој член е 
опремена со следната медицинска опрема: 

 
Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 
15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се дава-

ат на трајно користење, без надомест, на Јавната здрав-
ствена установа - Здравствен  дом Велес. 

 
Член 3 

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

 
Член 4 

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

 
Бр.41-8679/33 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________  
3577. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија “ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНAТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ЗДРАВСТВЕН  

ДОМ ДЕЛЧЕВО-ПОДРУЖНИЦА  
(МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА) 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за здравство му престанува користењето на 
движна ствар - амбулантно возило со медицинска опре-
ма, и тоа: 

 
1. 
возило: RENAULT TRAFIC 

L2H2P2 2.0dCi 115hp 
Изработено и специфици-
рано по европскиот стан-
дард 

EN 1789:2007 

боја: Бела 
Шасија на возилото: VF1 FLB1DSCY467135 
Број на моторот: C041270 
Тип на возило: Амбулантно возило 
Погонско гориво Дизел 

Погон На предните тркала 
Зафатнина на агрегатот 1995 см3 
Сила на агрегатотот 84 kW / 115 к.с. 
Генерација на агрегатот ЕУРО 5 

 
Движната ствар од став 1 на овој член е опремена 

со следната медицинска опрема: 
 

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco  
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел 
KOMPAK 202 
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел “LIFEPAK“ 15 
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - 
“One Touch” “Select Mini”  
Ѕиден апарат за мерење на крвниот притисок: 
SPENCER модел VISIO BUMPER 
Преносен систем за кислородна подршка: SPENCER 
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчи-
ња: SPENCER модел B-LIFE 
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот 
столб: SPENCER модел Nec Loc 
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour 
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER 
модел Blue Bag 3 
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross 
Twin 
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver) 
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK 
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT 
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на 
трајно користење,  без надомест, на Јавната здравстве-
на установа - Здравствен дом Делчево-Подружница 
(Македонска Каменица). 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на Јавнaта здравствена установа - Здравствен 
дом Делчево-Подружница (Македонска Каменица), со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
од член 1 од оваа одлука.   

 
Член 4 

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

 
Бр.41-8679/34 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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3578. 
Врз основа на член 54–a став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 
08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА 
СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ –  

ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – телескопи, во количина од две (2) 
парчиња, со следните технички спецификации и тоа: 

1. Механички телескоп за набљудување 35х, со ме-
ханизам за монети, модел М35хСТ со сериски број: 
НЅ12-1009 и 

2. Механички телескоп за набљудување 50х, со ме-
ханизам за монети, модел М50хСТ со сериски број: 
НЅ12-1010. 

  
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Националната 
установа Завод за заштита на спомениците на култура-
та и Музеј - Охрид. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дире-
кторот на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Охрид, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користе-
ње. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8587/1 Претседател на Владата 

18 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3579. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 19.11.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКО ТЕЛО ЗА ЧОВЕКОВИ  

ПРАВА 
 

Член 1 
Во Одлуката за формирање на Меѓуресорското тело 

за човекови права (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 55/12), членот 3 се  менува и гласи: 

1. Меѓуресорското тело е составено од раководител 
и 12 претставници од следниве институции: 

- Министерството за надворешни работи, 
- Министерството за правда, 
- Министерството за труд и социјална политика, 
- Министерството за внатрешни работи, 
- Министерството за образование и наука, 
- Министерството за здравство, 
- Секретаријатот за европски прашања,  
- Секретаријатот за спроведување на Рамковниот 

договор, 
- Комисијата за односи со верски заедници и рели-

гиозни групи, 
- Државниот завод за статистика, 
- Дирекцијата за заштита на лични податоци и 
- Агенцијата за остварување на правата на заедни-

ците. 
2. Надворешни членови на Меѓуресорското тело се 

претставници на: 
- Народниот правобранител на Република Македо-

нија,  
- Советот за радиодифузија, 
- Комисијата  за заштита од дискриминација и 
- Комисијата за заштита на правото за слободен 

пристап до информациите од јавен карактер. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-8359/1 Претседател на Владата 

19 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3580. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.11.2012 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА МЕЃУ-
РЕСОРСКО ТЕЛО ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

 
1. За раководител и членови на Меѓуресорското те-

ло за човекови права се определуваат: 
а) за раководител: 
- министерот за надворешни работи 
б) за членови: 
- државниот секретар во Министерството за надво-

решни работи, 
- државниот секретар во Министерството за правда, 
- државниот секретар во Министерството за труд и 

социјална политика, 
- државниот секретар во Министерството за вна-

трешни работи, 
- државниот секретар во Министерството за образо-

вание и наука, 
- државниот секретар во Министерството за здрав-

ство, 
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- државниот секретар во Секретаријатот за европ-
ски прашања,  

- државниот секретар во Секретаријатот за спрове-
дување на Рамковниот договор 

- претседателот на Комисијата за односи со верски 
заедници и религиозни групи, 

- директорот на Државниот завод за статистика, 
- директорот на Дирекцијата за заштита на лични 

податоци, и 
- директорот на Агенцијата за остварување на пра-

вата на заедниците. 
в)  за надворешни членови: 
- заменикот на Народниот правобранител на Репуб-

лика Македонија,  
- претседателот на Советот за радиодифузија,  
- претседателот на Комисијата  за заштита од ди-

скриминација, и 
- претседателот на Комисијата за заштита на правото 

за слободен пристап до информациите од јавен карактер. 
2. Со денот на влегување во сила на ова решение, 

престанува да важи Решението за определување на со-
ставот на Меѓуресорското тело за човекови права бр. 
41-2157/2, објавено во  “Службен весник на Република 
Македонија” број 55/12. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во  “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 41-8359/2 Претседател на Владата 

19 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3581. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 11 ноември 2012 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП „СТРЕЖЕВО“  

- БИТОЛА 
 
1. Иса Ибиш се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Јавното претпријатие „Стрежево“ 
– Битола, поради истек на мандатот за кој е именуван. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие „Стрежево“ – Битола, се именува Иса Ибиш. 

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

 
        Бр. 23-8625/1                     Претседател на Владата 
11 ноември 2012 година        на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3582. 

Врз основа на член 34, став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 11 ноември 
2012 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР 
КУМАНОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО 

КРИВА ПАЛАНКА 
 
1. За директор на КПУ Затвор Куманово со Отворе-

но одделение во Крива Паланка се именува Соња Цве-
тковска, досегашен в.д. директор на Затворот. 

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

 
        Бр. 23-8624/1                     Претседател на Владата 
11 ноември 2012 година        на Република Македонија, 
             Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3583. 

Врз основа на член 36 став 6, а во врска со член 39-а 
од Законот за Владата на Република  Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 19 ноември 2012 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

 
1. Диме Спасов се разрешува од функцијата држа-

вен секретар во Министерството за правда, поради за-
минување на друга функција. 

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

 
Бр. 23-8856/1 Претседател на Владата 

19 ноември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3584. 

Врз основа на член 39-а, став 2 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19 ноември 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

 
1. За државен секретар во Министерството за прав-

да се именува Илија Ристовски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
        Бр. 23-8857/1                    Претседател на Владата 
19 ноември 2012 година        на Република Македонија, 
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 
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3585. 
По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за мрежата на 

здравствени установи, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.81/2012, направена е 
техничка грешка, поради што се дава 

  
 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 
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       Бр.41-4156/2                                                  Од Владата на Република
22 ноември 2012 година                                        Македонија 
          Скопје      
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www.slvesnik.com.mk                        contact@slvesnik.com.mk 
  
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 


