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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, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 
27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ МУ-
ЗЕЈ НА ВНАТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И МУЗЕЈ НА 

ЖРТВИТЕ НА КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ ОД СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на движни-

те ствари - музејски материјали откупени преку Управата за заштита на културното наследство, со следните ко-
личини и вредност:

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
6131.
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната ус-

танова Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуци-
онерна организација и музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Музеј на македонската 

борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и музеј на 
жртвите на комунистичкиот режим од Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.

   Бр.42-10336/1                                                                                            Заменик на претседателот
8 декември 2014 година                                                                                       на Владата на Република

        Скопје                                                                                                               Македонија,
                                                                                                                  м-р Владимир Пешевски, с.р.
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6132.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

АЕРОДРОМ

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Аерод-
ром, за потребите на ОУ „Блаже Конески“ н.Аеродром, 
Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Аеродром, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.

Бр. 42-11060/1 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6133.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

АЕРОДРОМ

Член 1
 Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Аерод-
ром, за потребите на ОУ „Браќа Миладиновци“ н.Ае-
родром, Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Аеродром, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.

Бр. 42-11060/2 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6134.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

АЕРОДРОМ

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Аерод-
ром, за потребите на ОУ „Гоце Делчев“ с.Г.Лисиче 
н.Аеродром, Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Аеродром, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.

Бр. 42-11060/3 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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6135.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

АЕРОДРОМ

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

 

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

на трајно користење без надомест на општина Аерод-
ром, за потребите на ОУ „Ѓорѓија Пулевски“ н.Аерод-
ром, Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Аеродром, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.

Бр. 42-11060/4 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6136.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

АЕРОДРОМ

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

 

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

на трајно користење без надомест на општина Аерод-
ром, за потребите на ОУ „Лазо Ангеловски“ н.Аерод-
ром, Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Аеродром, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.

Бр. 42-11060/5 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6137.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

АЕРОДРОМ

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

 

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

на трајно користење без надомест на општина Аерод-
ром, за потребите на ОУ „Љубен Лапе“ н.Аерод-
ром,Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Аеродром, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.

Бр. 42-11060/6 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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6138.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

ВЕЛЕС

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Велес, за 
потребите на ОУ „Кирил и Методиј“, Велес .

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Велес, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/7 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6139.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

ВЕЛЕС

Член 1
 Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Велес, за 
потребите на ОУ „Блаже Конески“ , Велес.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Велес, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/8 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6140.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ГАЗИ БАБА

Член 1
 Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Гази 
Баба, за потребите на ОУ „25 Мај“ н.Сингелиќ, Гази 
Баба.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Гази Баба, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/9 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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6141.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ГАЗИ БАБА

Член 1
 Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Гази 
Баба, за потребите на ОУ „Кирил и Методиј“ с.Стај-
ковци, Гази Баба .

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Гази Баба, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/10 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6142.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ГАЗИ БАБА

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Гази 
Баба, за потребите на ОУ „Крум Тошев“ с.Трубарево, 
Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Гази Баба, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/11 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6143.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ГАЗИ БАБА

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Гази 
Баба, за потребите на ОУ „Стив Наумов“ н.Гази Баба, 
Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Гази Баба, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/12 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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6144.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  ГАЗИ БАБА

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

                                                               

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

на трајно користење без надомест на општина Гази 
Баба, за потребите на ОУ „Вера Јоциќ“ н.Гази Баба, 
Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Гази Баба, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/13 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6145.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  ГАЗИ БАБА

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Гази 
Баба, за потребите на ОУ „Његош“ кол.Идризово, 
Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Гази Баба, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/14 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6146.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  ДЕЛЧЕВО

Член 1
 Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Делчево, 
за потребите на ОУ „Св.Климент Охридски“, Делчево.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Делчево, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/15 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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6147.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  ДЕЛЧЕВО

Член 1
 Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Делчево, 
за потребите на ОУ „Ванчо Прке“, Делчево.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Делчево, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/16 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6148.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  ЗРНОВЦИ

Член 1
 Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Зрновци, 
за потребите на ОУ „Синиша Стоилов“, Зрновце.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Зрновци, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/17 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6149.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на  Република Македонија” бр.8/2005, 150/2007, 
35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1
 Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Кава-
дарци, за потребите на ОУ „Димката Ангелов Габе-
рот“, Кавадарци.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Кавадарци, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/18 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6150.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  КАВАДАРЦИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Кава-
дарци, за потребите на ОУ „Тошо Велков Пепето“, Ка-
вадарци.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Кавадарци, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/19 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6151.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА  КАВАДАРЦИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Кава-
дарци, за потребите на ОУ „Страшо Пинџур“, Кава-
дарци.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Кавадарци, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/20 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6152.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КАВАДАРЦИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

 

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

на трајно користење без надомест на општина Кава-
дарци, за потребите на ОУ „Тодор Хаџи Тефов“, Кава-
дарци.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Кавадарци, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/21 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6153.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  КАРПОШ

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

  

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

на трајно користење без надомест на општина Карпош, 
за потребите на ОУ „Димо Хаџи Димов“ н.Карпош, 
Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Карпош, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/22 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6154.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  КАРПОШ

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

 

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

на трајно користење без надомест на општина Карпош, 
за потребите на ОУ „Братство“ н.Карпош, Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Карпош, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/23 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6155.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

КИСЕЛА ВОДА

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

 

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

на трајно користење без надомест на општина Кисела 
Вода, за потребите на ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ н.Кисе-
ла Вода, Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Кисела Вода, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/24 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6156.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
08/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 
180/2014) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на  23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КИСЕЛА ВОДА

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Кисела 
Вода, за потребите на ОУ „Круме Кепески“ н.Кисела 
Вода, Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Кисела Вода, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/25 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6157.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КИСЕЛА ВОДА

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Кисела 
Вода, за потребите на ОУ „Невена Георгиева Дуња“ 
н.Кисела Вода, Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Кисела Вода, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлукa.

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

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.

Бр. 42-11060/26 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6158.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КИЧЕВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Кичево, 
за потребите на ОУ „д-р Владо Полежиновски“, Ки-
чево.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Кичево, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/27 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6159.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  КИЧЕВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Кичево, 
за потребите на ОУ „Кузман Јосифовски Питу“, Ки-
чево.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Кичево, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/28 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6160.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  КИЧЕВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Кичево, 
за потребите на ОУ „Санде Штерјоски“, Кичево.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Кичево, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/29 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6161.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КОЧАНИ

Член 1
 Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Кочани, 
за потребите на ОУ „Никола Карев“, Кочани.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Кочани, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/30 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6162.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на  23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КОЧАНИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Кочани, 
за потребите на ОУ „Малина Попиванова“, Кочани.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Кочани, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр.42-11060/31 Заменик на претседателот
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6163.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на  23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

КУМАНОВО
Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-
ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Кума-
ново, за потребите на ОУ „Толи Зордумис“, Куманово.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Куманово, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр.42-11060/32 Заменик на претседателот
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

6164.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на  23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Кума-
ново, за потребите на ОУ „Наим Фрашери“, Куманово.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Куманово, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр.42-11060/33 Заменик на претседателот
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6165.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на  23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Кума-
ново, за потребите на ОУ „Браќа Миладиновци“, Кума-
ново.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Куманово, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр.42-11060/34 Заменик на претседателот
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6166.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија”, бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на  23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Кума-
ново, за потребите на ОУ „Бајрам Шабани“, Куманово.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Куманово, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр.42-11060/35 Заменик на претседателот
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

6167.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Кума-
ново, за потребите на ОУ „11 Октомври“, Куманово.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Куманово, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.

Бр. 42-11060/36 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6168.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Член 1
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Македон-
ска Каменица, за потребите на ОУ „Кирил и Методиј“, 
Македонска Каменица.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Македонска Каме-
ница, со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 од оваа одлукa.

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

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.

Бр. 42-11060/37 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6169.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ОХРИД

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

 

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

на трајно користење без надомест на општина Охрид, 
за потребите на ОУ „Христо Узунов“, Охрид.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Охрид, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.

Бр. 42-11060/38 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

6170.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

ОХРИД

Член 1
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа:

  

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

на трајно користење без надомест на општина Охрид, 
за потребите на ОУ „Климент Охридски“.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Охрид, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.

Бр. 42-11060/39 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6171.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ОХРИД

Член 1
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Охрид, 
за потребите на ОУ „Кочо Рацин“, Охрид.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Охрид, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.

Бр. 42-11060/40 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6172.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 
35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

ОХРИД

Член 1
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Охрид, 
за потребите на ОУ „Братство Единство“, Охрид.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Охрид, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/41 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6173.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија” бр.8/2005, 150/2007, 
35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

ПЕХЧЕВО

Член 1
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Пехчево, 
за потребите на ОУ „Ванчо Китанов“, Пехчево.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Пехчево, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/42 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6174.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  СТРУГА

Член 1
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Струга, 
за потребите на ОУ „Јосип Броз Тито“, Струга.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Струга, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-11060/43 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6175.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

СТРУМИЦА

Член 1
 Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа:

 

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

на трајно користење без надомест на општина Стру-
мица, за потребите на ОУ „Маршал Тито“, Струмица.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Струмица, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/44 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6176.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

СТРУМИЦА

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Стру-
мица, за потребите на ОУ „Кирил и Методиј“ с.Дабила, 
Струмица.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Струмица, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/45 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6177.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА  ОПШТИНА 

СТРУМИЦА

Член 1
 Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Струмица, 
за потребите на ОУ „Видое Подгорец“, Струмица.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Струмица, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/46 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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6178.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 
и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ   ДВИЖНИ   СТВАРИ   НА  ОПШТИНА

СТРУМИЦА

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Стру-
мица, за потребите на ОУ „Сандо Масев“, Струмица.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Струмица, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр.42-11060/47 Заменик на претседателот
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6179.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 
и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ  ДВИЖНИ  СТВАРИ  НА  ОПШТИНА

СТРУМИЦА

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

трајно користење без надомест на општина Струмица, за 
потребите на ОУ „Никола Вапцаров“, Струмица.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Струмица, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр.42-11060/48 Заменик на претседателот
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6180.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 
и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ  ДВИЖНИ  СТВАРИ  НА  ОПШТИНА

СТРУМИЦА

Член 1
 Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Стру-
мица, за потребите на ОУ „Маршал Тито“ с.Муртино, 
Струмица.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Струмица, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр.42-11060/49 Заменик на претседателот
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6181.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 
и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23.12.2014 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ  ДВИЖНИ  СТВАРИ  НА   ОПШТИНА 

ТЕАРЦЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Теарце, 
за потребите на ОУ „Исмаил Ќемали“ с.Непроштено, 
Теарце.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Теарце, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр.42-11060/50 Заменик на претседателот
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6182.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 
и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ  ДВИЖНИ  СТВАРИ  НА   ОПШТИНА

ЦЕНТАР

Член 1
 Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Центар, 
за потребите на ОУ „Гоце Делчев“ н.Центар, Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Центар, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр.42-11060/51 Заменик на претседателот
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6183.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 
и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ  ДВИЖНИ  СТВАРИ  НА  ОПШТИНА 

ЦЕНТАР

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

трајно користење без надомест на општина Центар, за пот-
ребите на ОУ „Јохан Х.Песталоци“н.Центар, Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Центар, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр.42-11060/52 Заменик на претседателот
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6184.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на  Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 
35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЦЕНТАР

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на 

трајно користење без надомест на општина Центар, за пот-
ребите на ОУ „Св. Кирил и Методиј“ н.Центар, Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Центар, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.

Бр. 42-11060/53 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6185.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на  Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 
35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

ЦЕНТАР

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Центар, 
за потребите на ОУ „Коле Неделковски“ н.Центар, 
Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Центар, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.

Бр. 42-11060/54 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

6186.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Службен вес-
ник на  Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 
166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 23.12.2014 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

ЧАИР

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

 

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

на трајно користење без надомест на општина Чаир, за 
потребите на ОУ „Никола Вапцаров“ н. Чаир, Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Чаир, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлукa.

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

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.

Бр. 42-11060/55 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6187.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на  Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 
35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЧАИР

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

 

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

на трајно користење без надомест на општина Чаир, за 
потребите на ОУ „Цветан Димов“ н.Чаир, Скопје.
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Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Чаир, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлукa.

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

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.

Бр. 42-11060/56 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6188.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на  Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 
35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА

ЧАИР

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари, и тоа:

 

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

на трајно користење без надомест на општина Чаир, за 
потребите на ОУ „Лирија“,. Чаир, Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот  на општина Чаир, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлукa.

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

нот на  објавувањето  во  “Службен  весник  на  Репуб-
лика  Македонија”.

Бр. 42-11060/57 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

6189.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА ШТИП

Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Штип, за 
потребите на ОУ „Гоце Делчев“, Штип.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Штип, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/58 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6190.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/2007, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА ШТИП

Член 1
 Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Штип, за 
потребите на ОУ „Тошо Арсов“, Штип.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Штип, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/59 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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6191.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 23.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1
 Со оваа одлука на досегашиот корисник Министер-

ството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари и тоа:

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

на трајно користење без надомест на општина Штип, за 
потребите на ОУ „Ванчо Прке“, Штип.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Штип, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлукa.

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

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

Бр. 42-11060/60 Заменик на претседателот 
23 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6192.

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, 
5/2011 и 84/2012), Влада на Република Македонија на 
седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К A
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈП „МАКЕДОНИЈА

ПАТ" - СКОПЈЕ

Член 1
Co ова одлука од задолжителните резерви на нафта 

и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафте-
ни деривати на ЈП „Македонијапат" - Скопје и тоа:

- дизел гориво  250.000 литри;
екстра лесно гориво  100.000 литри;
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапува-

ат за извршување на основните работи од тековно, инвести-
ционо и зимско одржување на патишта од страна на ЈП „Ма-
кедонијапат" - Скопје, планирани со Годишната програма, со 
Јавното претпријатие за државни патишта за 2015 година.

Член 2
Трошоците за испорака односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на 
товар на ЈП „Македонијапат“ - Скопје.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

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

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

Бр. 42-11405/1 Претседател на Владата
29 декември 2014 година на Република Македонија,

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

6193.
Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задолжи-

телни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и 

нафтени деривати се отстапуваат, без надомест, нафтени де-
ривати на Дирекцијата за заштита и спасување и тоа:

- 200.000 литри дизел гориво Еуродизел БС.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на Дирекцијата за заштита и спасување за анга-
жирање и работа на возилата и градежната механизаци-
ја за чистење на снегот и снежните наноси.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и 

манипулативните трошоци за преземање на отстапени-
те нафтени деривати, паѓаат на товар на Дирекцијата за 
заштита и спасување.

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. 42-11553/1 Заменик на претседателот 
29 декември 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
6194.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџе-
тот на Република Македонија за 2015 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.155/2014), член 7 ставови 
(3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Служ-
бен весник на Република Македонија”бр. 49/2010, 53/2011, 
126/2012, 15/2013, 69/2013, 106/2013 и 177/2014), член 51 од 
Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 24/2006, 88/2008, 31/2010, 
36/2011, 53/2011, 93/2013, 99/2013, 164/2013 и 151/2014), 
член 12 од Законот за виното („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр.50/2010, 53/2011, 6/2012, 23/2013, 
106/2013 и 188/2013) и член 53 од Законот за сточарството 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.7/2008, 
116/2010 и 23/2013), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на  21.12.2014 година, донесе
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П Р О Г Р А М А
ЗА  ФИНАНСИСКА  ПОДДРШКА  ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2015 ГОДИНА

I
Средствата за финансиска поддршка во земјодел-

ството за 2015 година во вкупен износ од 
6.260.000.000,00 денари, обезбедени согласно Буџетот 
на Република Македонија за 2015 година (,,Службен 
весник на Република Македонија“бр.155/14) раздел 
140.04 програма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни 
трансфери ќе се користат според следните мерки:

II
Средствата од дел I мерка 1 од оваа програма наме-

нети за директни плаќања за растително производство 
во износ од 3.113.000.000,00 денари ќе се користат спо-
ред следните подмерки:

III
Средствата од дел I мерка 2 од оваа програма наме-

нети за директни плаќања за сточарското производство 
во износ од 2.100.000.000,00 денари ќе се користат спо-
ред следните подмерки:

IV
Средствата од дел I мерка 3 од оваа програма во из-

нос од 20.000.000,00 денари за помош за премии за оси-
гурување ќе се користат согласно член 98 од Законот за 
земјоделство и рурален развој и тоа за осигурано при-
марно земјоделско производство во 2015 година спо-
ред дефинирани земјоделски култури со следните мак-
симални површини по корисник:

а) до 10 ха за лозови и овошни насади; 
б) до 2 ха за градинарски култури; 
в) до 2 ха за тутун; 
г) до 20 ха за житни култури и
д) до 100 пчелни семејства.

V
Средствата од дел I мерка 4 од оваа програма во из-

нос од 2.000.000,00 денари ќе се користат за анализа на 
физичките и хемиските својства на почвата на земјодел-
ски стопанства кои имаат извршени агрохемиски или 
педолошки анализи во 2015 година и тоа 70% од трошо-
ците за анализа без ДДВ, но не повеќе од 9.000,00 дена-
ри по земјоделско стопанство.

VI
Средствата од дел I мерка 5 од оваа програма во из-

нос од 150.000.000,00 денари за помош за одделни кате-
гории носители на земјоделско стопанство ќе се корис-
тат согласно член 102 од Законот за земјоделство и ру-
рален развој како дополнителна помош која се доделу-
ва на земјоделски стопанства корисници на директните 
плаќања. 

Дополнителната помош се доделува на следните ка-
тегории носители на земјоделски стопанства:

-Дополнителна помош од 5% на правно лице регис-
трирано во ЕРЗС како земјоделско стопанство кое е ос-
новано од носителот или членот на семејно-земјодел-
ско стопанство со целокупниот земјоделски имот на се-
мејно-земјоделското стопанство освен објекти за дому-
вање или престојување на земјоделски производители;



30 декември 2014 Бр. 200 - Стр. 57

-Дополнителна помош од 10% на млад земјоделец 
носител на семејно-земјоделско стопанство и

-Дополнителна помош од 20% на носител на се-
мејно-земјоделско стопанство кој е регистриран врши-
тел на земјоделска дејност согласно со Законот за врше-
ње на земјоделска дејност или е регистриран како инди-
видуален земјоделец согласно со Законот за пензиско-
то и инвалидското осигурување.

VII
Средствата од дел I мерка 6 од оваа програма во из-

нос од 10.000.000,00 денари за помош во сточарскиот 
сектор ќе се користат за покривање на административ-
ни трошоци за воспоставување и одржување на матич-
но книговодство и трошоци за испитувања извршени за 
утврдување на генетскиот квалитет или приносот во 
сточарството, согласно член 103 став 2 алинеја 1 и али-
неја 2 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Средствата од дел I мерка 6 од оваа програма ќе се 
реализираат со јавен конкурс согласно член 60-б од За-
конот за сточарство.

VIII
Средствата од дел I мерка 7 од оваа програма во из-

нос од 15.000.000,00 денари ќе се користат од страна на 
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството 
за покривање на материјални трошоци за спроведување 
на оваа програма и тоа за: услуги за печатење на образ-
ци и информативни материјали и огласи потребни за 
спроведување на Програмата, услуги за печатење и дос-
тава на известувања до барателите, набавка на гориво и 
патни трошоци за вршење на контролите на терен како 
и трошоци поврзани со одржување на возилата, услуги 
за изработка, прилагодување и одржување на софтвер-
ски решенија за спроведување на Програмата, услуги 
од надворешни експерти вклучително и ревизија на 
Програмата, услуги за обезбедување на сателитски 
снимки наменети за контролите на терен, набавка на ин-
форматичка и техничка опрема наменета за спроведува-
ње на програмата вклучително и опрема потребна за 
спроведување на контролите на терен.

IX
Средствата од дел I мерка 8 од оваа програма во из-

нос од 850.000.000,00 денари ќе се користат за исплата 
на финансиски средства за пренесени обврски од Прог-
рамите за финансиска поддршка во земјоделството од 
претходните години.

X
Корисници на директни плаќања од дел I мерки 1, 

2, 3, 4 и 5 од оваа програма се земјоделски стопанства 
кои ги имаат намирено сите финансиски обврски кон 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство кои произлегуваат од:  склучени договори за 
користење државно земјоделско земјиште и склучени 
договори за набавка на механизација, намирено сите 
финансиски обврски кон Јавното претпријатие за стопа-
нисување со пасишта кои произлегуваат од склучени 
договори за користење на државни пасишта и намире-
но сите финансиски обврски за воден надомест врз ос-
нова на евиденцијата која се води во водостопанските 
претпријатија вклучително и евиденцијата на должни-
ци од регистрирани водни заедници на територијата на 
водостопанските претпријатија а која е доставена до 
Управата за водостопанство од страна на водостопан-
ските претпријатија.

Корисниците на директни плаќања од дел I мерка 2 
од оваа програма се земјоделски стопанства кои имаат 
подмирени надоместоци и обврски кои произлегуваат 
и од Наредбата за здравствена заштита на животните и 
Законот за идентификација и регистрација на живот-
ните. 

XI
Крајниот рок за поднесување на барања за дирек-

тни плаќања за мерките 1 и 2 од оваа програма е ут-
врден во член 4 од Уредбата за поблиските критериуми 
за директните плаќања, корисниците на средствата, 
максималните износи и начинот на директните плаќа-
ња за 2015 година.

Крајниот рок за поднесување на барања за дирек-
тни плаќања за мерката 3 од оваа програма е 31.08.2015 
година.

Крајниот рок за поднесување на барања за дирек-
тни плаќања за мерката 4 од оваа програма е 31.05.2015 
година.

Крајниот рок за поднесување на барања за дирек-
тни плаќања за мерката 5 од оваа програма е 31.05.2015 
година со исклучок на периодите утврдени во член 4 
точки 2 и 3 од Уредбата за поблиските критериуми за 
директните плаќања, корисниците на средствата, макси-
малните износи и начинот на директните плаќања за 
2015 година.

XII
Крајниот рок за почетокот на исплата на средствата 

по мерки и подмерки од оваа програма ќе се извршува 
според следниот распоред:

XIII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-9842/1 Претседател на Владата
21 декември 2014 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р
.

___________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
6195.

Врз основа на член 28 став 6 од Законот за техно-
лошко индустриски развојни зони („Службен весник“ 
на Република Македонија бр. 14/07, 103/08, 130/08, 
139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), министерот за 
финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ НА 
УРЕДУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИТЕ 

РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските кри-

териуми и начинот на заградување, уредување, обеле-
жување на просторот и опремување на технолошко ин-
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дустриските развојни зони (во натамошниот текст: 
зони), како и уредувањето, обезбедувањето и осветлува-
њето на оградата, влезовите и излезите на зоните.

Член 2
Заради обезбедување на царински надзор, просто-

рот на зоната мора да биде заграден на начин кој ќе оне-
возможи било какви стоки да бидат незаконски внесе-
ни или изнесени од зоната.

Член 3
(1) Заградувањето на зоната обезбедува царински над-

зор доколку се исполнети најмалку следните услови:
- оградата, сметано од основата до нејзината најви-

сока точка, да е висока најмалку 300 см, со тоа што ви-
сината на вертикалниот дел да изнесува најмалку 270 
см на кој се надоврзуваат закосени делови од 45 до 60 
степени на двете страни,

- вертикалниот дел на оградата да биде од челична 
мрежа (жица) со дебелина од најмалку 0,2 см со отвори 
на мрежата со обем не поголем од 25 см, или од тули 
или од бетон со дебелина од најмалку 30 см,

- закосените делови од оградата да сочинуваат чети-
ри реда бодликава жица со тоа што широчината меѓу 
редовите да изнесува најмногу 12 см и

- оградата, која е од челична жица, да е прицврсте-
на на метални столбови со дијаметар најмалку од 10 см 
и дебелина од најмалку 3 мм или бетонски столбови со 
димензии не помали од 14х14 см, кои мораат да бидат 
вкопани во земјата во длабочина не помала од 50 см и 
со растојание еден до друг столб од најмногу 4 метри.

(2) Основачот на зоната, оградата со која е ограден 
просторот на зоната треба да ја одржува во исправна 
состојба.

Член 4
Појасот во широчина од три метри од оградата внат-

ре во зоната не смее да се користи за сместување на 
стока.

Член 5
(1) Основачот на зоната на видно место на секој из-

лез и влез на зоната треба да постави табла со натпис 
“Технолошко индустриска развојна зона (слободна 
зона)“ со назначување на името на зоната, со димензии 
не помали од 2х1 метри.

(2) По целата должина на оградата на зоната од над-
ворешната страна, на растојание од најмногу 25 метри, 
основачот на зоната на видно место треба да постави 
табли со натпис “Забранет пристап - Технолошко ин-
дустриска развојна зона (слободна зона)“ со димензии 
не помали од 50х30 см.

Член 6
(1) Внесување, односно изнесување на стоки во и 

од зоните, се врши на еден определен влез, односно из-
лез.

(2) По исклучок на став 1 од овој член, зоната може 
да има повеќе влезови, односно излези, одобрени од Ца-
ринската управа, ако:

- зоната се состои од повеќе делови во смисла на 
член 11 ставови 2 и 3 од Законот за технолошко индус-
триски развојни зони,

- постојат повеќе различни видови на транспорт на 
стоките при нивното внесување, односно изнесување 
во и од зоната (патен, железнички, цевоводи, далекуво-
ди или друг транспорт),

- е неопходно заради посебни инфраструктурни ре-
шенија.

(3) Заради правилно спроведување на царински над-
зор од ставовите 1 и 2 на овој член, во зависност од ви-
дот на стоката, се обезбедува соодветна опрема за мере-
ње и утврдување на количините на стоките (ваги, мера-
чи на течности, гасови и слично).

Член 7
(1) Основачот на зоната ја обезбедува зоната 24 ча-

са во текот на денот, заради спречување на пристапот 
до зоната и задржувањето на неовластени лица во поја-
сот од член 4 од овој правилник.

(2) Основачот на зоната го обезбедува влезот и изле-
зот на зоната непрекинато 24 часа во текот на денот.

Член 8
(1) Основачот на зоната обезбедува соодветни прос-

тории и услови потребни за работа на надлежниот ца-
рински орган, на места кои се потребни за вршење на 
царински надзор.

(2) Основачот на зоната обезбедува соодветни прос-
тории и услови потребни за работа на организационата 
единица на Дирекцијата за технолошко индустриски 
развојни зони, што е можно поблиску до просториите 
на царинскиот орган.

Член 9
Вратите на влезот и излезот на зоната ноќно време 

треба да бидат осветлени на начин кој што овозможува 
доволна видливост за спроведување на царински надзор.

Член 10
(1) Вратите на влезот и излезот на зоната, од основа-

та до нивната највисока точка треба да се со висина од 
најмалку 220 см и да се изработени од цврст материјал 
со што се оневозможува неовластено постапување.

(2) Во случаите кога на влезот и излезот на зоната е 
обезбедено присуство на царински орган со непрекина-
то работно време од 24 часа, покрај вратите од став 1 
на овој член можат да бидат поставени и рампи.

Член 11
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за поблиските крите-
риуми и начинот на уредување на технолошко индус-
триските развојни зони („Службен весник на Републи-
ка Македонија бр. 112/07 и 119/12).

Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 20-43445/4
29 декември 2014 година Министер за финансии,

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
6196.

Врз основа на член 137-и став (3) од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), 
министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ И 
ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ

КОНТРОЛОР

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на бодира-

ње на првиот и вториот дел од испитот за енергетски 
контролор.

Член 2
(1) Во првиот дел од испитот за енергетски контро-

лор точниот одговор на прашањата се бодира со пет 
бода, сличните одговори со точниот се бодираат со два 
бода, неточниот одговор во мал обем се бодира со еден 
бод, а неточниот одговор во голем обем со нула бо-
дови.  Максималниот број на освоени бодови изнесува 
250.

(2) Во вториот дел од испитот за енергетски контро-
лор, кој се состои од практичен пример и пет прашања 
кои произлегуваат од практичниот пример, точниот од-
говор се бодира со пет бода, двата одговори што се 
слични со точниот одговор се бодираат со по три бода, 
а двата одговори кои се неточни се бодираат со нула бо-
дови. Максималниот број на освоени бодови изнесува 
25.

(3) Во вториот дел од испитот за енергетски контро-
лор кој се состои од спроведување на една енергетска 
контрола, со примена на софтверска алатка, изработка 
на извештај за спроведената енергетска контрола и од-
говор на пет прашања кои се во врска со извештајот за 
спроведената енергетска контрола како и спроведува-
њето на енергетската контрола, точниот одговор се бо-
дира со пет бода, помалку точниот одговор се бодира 
со три бода, а неточниот одговор се бодира со нула бо-
дови. Членовите на Комисијата вршат бодирање на од-
говорените пет прашања кои се во врска со извештајот 
за спроведената енергетска контрола како и спроведува-
њето на енергетската контрола, при што се пресметува 
просечна вредност на освоени бодови за секое пра-
шање. Максималниот број на освоени бодови изнесува 
25.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 12-4089/5
25 декември 2014 година Министер за економија,                                                                                                                                

Скопје Беким Незири, с.р.  
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

6197.
Врз основа на член 26 став 5 од Законот за тутун и 

тутунски производи („Службен весник на Република 
Македонија” бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 
99/13, 164/13 и 151/14), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ И ПОТРЕБНАТА ЛИ-
ТЕРАТУРА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВА-
ЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЦЕНА НА ТУТУНОТ 

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на бодува-

ње и потребната литература за полагање на испит за до-
бивање на лиценца за процена на тутунот. 

Член 2
Со првиот (теоретски) дел од испитот се врши про-

верка на теоретското знаење на кандидатите на Законот 
за тутун и тутунски производи, Правилникот за мерила-
та за квалитативна и квантитативна процена на сурови-
от тутун во лист („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.16/07, 144/10 и 20/11) и потребната литерату-
ра која е дадена во Прилог и е составен дел на овој пра-
вилник.

Првиот (теоретски) дел од испитот содржи вкупно 
10 прашања и тоа:

-  три прашања од Законот за тутун и тутунски про-
изводи; 

- пет прашања од Правилникот за мерилата за квали-
тативна и квантитативна процена на суровиот тутун во 
лист и 

- две прашања од потребната литература. 
Одговорите на прашањата од Законот за тутун и 

тутунски производи и потребната литература се бодува-
ат на следниот начин:

- точните одговори со 8 бода;
- сличните одговори со точниот со 3 бода;
- неточните одговори во мал обем со -0,5 бода и
- неточните одговори во голем обем со -1 бода. 
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Одговорите на прашањата од Правилникот за мери-
лата за квалитативна и квантитативна процена на суро-
виот тутун во лист се бодуваат  на следниот начин:

- точните одговори со 12 бода;
- сличните одговори со точниот со 5 бода;
- неточните одговори во мал обем со -0,5 бода и
- неточните одговори во голем обем со -1 бода. 
Вкупниот збир на бодови од првиот (теоретски) дел 

од испитот изнесува 100 бода. Првиот (теоретски) дел 
од испитот се смета за положен со добиен најмалку 51 
бод.

Член 3
Вториот (практичен) дел од испитот се полага по ус-

пешно полагање на првиот (теоретски) дел од испитот 
и се состои од решавање на три до пет практични при-
мери со три до пет прашања во познавање на тутунска-
та суровина. 

Одговорите на кандидатот на секое прашање во поз-
навањето на тутунската суровина се бодуваат со најмал-
ку 10 а најмногу 50 бодови, при што вкупниот збир на 
бодови се пресметува според просечната вредност на 
добиени бодови за секое прашање.

Вкупниот збир на бодови од вториот (практичен) 
дел од испитот е 50 бода.  

Вториот (практичен) дел од испитот се смета за по-
ложен со добиен најмалку 21 бод. 

Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат одредбите од Правилникот за 
формата и содржината на лиценцата за процена на 
тутун и начинот и програмата за полагање на испит за 
добивање на лиценца за процена на тутунот („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.21/07 и 165/2011) 
кои се однесуваат на начинот и програмата за полагање 
на испит за добивање на лиценца за процена на туту-
нот.

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр.02-7907/7 Министер за земјоделство,
10 декември 2014 година шумарство и водостопанство,

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р.

Прилог

Потребна литература за полагање на испитот за до-
бивање на лиценца за процена на тутун

1. Узуноски М. ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН, 
„СТОПАНСКИ ВЕСНИК“ Скопје, 1985 година со след-
ните глави:

- глава деветта- типови и сорти тутун; 
- глава дваесетта-инсерцијата како показател на ква-

литетот;
- глава дваесет и прва-сушење на тутунот;
- глава дваесет и втора-методи на сушење на туту-

нот и 

- глава дваесет и петта-мерила за откуп на тутунот 
од производителите (од 511 до 517 стр). 

2. Корубин-Алексоска А. Сорти на тутун од инсти-
тутот за тутун-Прилеп, Институт за тутун Прилеп,  
2004 година со следните поглавја:

1. Тип прилеп;
2. Тип јака;
3. Тип џебел;
4. Тип отља;
5. Тип вирџинија и
6. Тип берлеј. 
3. Карајанков С., Арсов З. Кабранова Р. Производ-

ство на тутун- Практикум, Факултет за земјоделски нау-
ки и храна – Скопје, 2007 со поглавјето 5. Повреди на 
тутунскиот лист.

4. Мицковски Ј. Тутунот во Република Македонија–
Прилеп, Друштво за наука и уметност–Прилеп, 2004 го-
дина со следните поглавја:

16. Болести, штетници и плевели на тутунот;
I. Болести на тутунот и
V. Штетници на тутунот.
5. Смоквоски М., Стојкоски С. Практикум по техно-

логија на тутунот, ЈНУ - Институт за тутун-Прилеп, 
2004 година со поглавјето 4.0. Основни признаци за ор-
ганолептичка проценка на квалитетот на суровиот туту-
н  во лист.

___________
6198.

Врз  основа  на  член  26-ж став (4) од Законот за 
тутун и тутунски производи („Службен  весник  на Ре-
публика Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 
53/11, 93/13, 99/13, 164/13 и 151/14 ), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-
ТЕХНИЧКАТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА 
НА ПРОСТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ 
ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ПРОЦЕНА НА ТУТУНОТ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат просторните ус-

лови и материјално-техничката и информатичката опре-
ма на просториите за полагање на првиот дел од испи-
тот за добивање на лиценца за процена на тутунот (во 
натамошниот текст: испитот). 

Член 2

Полагањето на испитот, се спроведува во две прос-
тории од кои секоја одделно треба да биде опремена 
со:

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците 
за тестирање, пет за членовите на комисијата за полага-
ње и една за серверот,

- најмалку 36 столчиња, 
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- дисплеј за објавување на резултати со димензии 
од најмалку 2x2 метри,

-  најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е 
најмалку 19“,

- еден централен сервер со монитор за надгледува-
ње на процесот на тестирање и за локално снимање на 
процесот на тестирање,

- локална комуникациска мрежа,
- мрежен преклопник и
- мрежна камера за снимање на полагањето.  

Член 3
(1) Правното лице избрано за спроведување на испи-

тот треба да поседува соодветна информатичка опрема 
и софтверска апликација што овозможува воспоставува-
ње и водење единствена база на податоци за спроведу-
вање на испитот, документацијата, стручната анализа и 
стручниот надзор. 

(2) Покрај информатичката опрема и посебната соф-
тверска апликација од ставот (1) на овој член, правното 
лице од став (1) на овој член треба да има и:

- пристап за користење на апликацијата на Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство за спроведување на електронското полагање на ис-
питот и

- интернет конекција за седиштето на правното ли-
це од став (1) на овој член од најмалку 10мб/с, намене-
та исклучиво за електронското полагање на испитот.

 
Член 4

Електронскиот систем кој се користи за полагање 
на испитот, треба во целост да биде усогласен со пропи-
шаниот начин на бодирање на испитните прашања на 
испитот за добивање лиценца за процена на тутун.

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр.02-7907/8 Министер за земјоделство,
10 декември 2014 година шумарство и водостопанство,

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р.
___________

6199.
Врз основа на член 26-б став 12 од Законот за тутун 

и тутунски производи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 
99/13, 164/13 и 151/14), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА НАУЧНО-ОБРАЗОВНА 
ИНСТИТУЦИЈА ОД ОБЛАСТА НА ТУТУНСКО-
ТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРА-
ШАЊАТА ОД ПРВИОТ И ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИ-
ТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЦЕНА 

НА ТУТУН

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на барањето за овластување на научно-образовна 
институција од областа на тутунското производство за 
изработка на прашањата од првиот и вториот дел од ис-
питот за добивање на лиценца за процена на тутун.

Член 2
Барањето за овластување на научно-образовна инс-

титуција од областа на тутунското производство за из-
работка на прашањата од првиот и вториот дел од испи-
тот за добивање на лиценца за процена на тутун се под-
несува на хартија во бела боја А4 формат и ги содржи 
следните податоци: 

-назив на научно-образовна институција од областа 
на тутунското производство;

- единствен даночен број (ЕДБ);
- единствен матичен број (ЕМБ);
- седиште на научно-образовната институција; 
- шифра на дејност на научно-образовната институ-

ција;
- број и датум;
- потпис на одговорно лице во научно-образовната 

институција и
- место за печат.
Формата и содржината на барањето за овластување 

на научно-образовна институција од областа на тутун-
ското производство за изработка на прашањата од први-
от и вториот дел од испитот за добивање на лиценца за 
процена на тутун е дадена во Прилог кој е составен дел 
на овој правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија".

Бр.02-10115/5 Министер за земјоделство,
10 декември 2014 година шумарство и водостопанство,

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р.
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6700.
Врз основа на член 33 став 9 од Законот за сточар-

ството (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 7/08, 116/10 и 23/13), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ОБЈЕК-
ТИТЕ, ОПРЕМАТА И КАДРИТЕ КОИ ГИ ИСПОЛ-
НУВА ОДОБРЕНАТА ИНСТИТУЦИЈА КОЈА 
ВРШИ ТЕСТИРАЊЕ НА СВОЈСТВАТА НА ОДДЕЛ-
НИТЕ ВИДОВИ НА ДОБИТОК И ПОСТАПКАТА 
И НАЧИНОТ НА ТЕСТИРАЊЕ КАЈ ОДДЕЛНИ 

ВИДОВИ НА ДОБИТОК

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат критериумите 

во поглед на објектите, опремата и кадрите кои ги ис-
полнува одобрената институција која врши тестирање 
на својствата на одделните видови на добиток и поста-
пката и начинот на тестирање кај одделни видови на до-
биток.

Член 2
Одобрената институција која врши тестирање на 

својствата на одделните видови на добиток во поглед 
на објектите треба да ги исполнува следниве критери-
уми: 

- да се изолирани со ограда која не овозможува 
пристап на луѓе и добиток;

- на влезот во оградениот дел да има дезинфекцио-
на бариера во која постојано треба да има соодветно 
средство за дезинфекција на возила; 

– да ги исполнуваат минималните зоотехнички 
норми, а особено соодветна контрола на микроклима-
тот (оптимална температура, влажност, квалитет на воз-
духот и осветлување во зависност од видот на животни-
те и во согласност со Законот за заштита и благосостој-
ба на животните;

– да вклучуваат одделни објекти (простории) за чу-
вање на приплодните машки грла (стадо машки прип-
лодни грла) од ист вид;

– да имаат индивидуални бокосови за чување на 
машките приплодни грла по број усогласен со димензи-
онираниот број на машки индивидуи кој произлегува 
од големината на популацијата во согласност со интен-
зитетот на селекција кај машките грла дефиниран во од-
гледувачката програма и со димензии во зависност од 
видот на домашното животно, а во согласност со Зако-
нот за заштита и благосостојба на животните и принци-
пите на безбедност при работа;

– да имаат одделна просторија за чување на храна, 
простирка, прирачен алат и опрема за потребите на ста-
дото на машки приплодни грла;

– да имаат одделна просторија за чување на болни-
те машки приплодни грла;

– да имаат одделна просторија за престој и работа 
на вработените и

– да имаат одделен простор за чување на арското 
ѓубре, урина и други биолошки материи.

Член 3
Одобрената институција која врши тестирање на 

својствата на одделните видови на добиток треба да 
располага со соодветна опрема за контрола на својства-
та кои се предмет на следење (одгледувачки цели), во 
согласност со одгледувачката програма, а  во зависност 
од видот на домашните животни и особено треба да 
има:

– вага за мерење на живата маса на животните;
– компјутер и софтвер за обработка на податоците и
– други мерни инструменти кои соодветствуваат со 

намената на потребните мерења.

Член 4
Одобрената институција која врши тестирање на 

својствата на одделните видови на добиток во поглед 
на  кадрите треба да има најмалку еден вработен со нај-
малку VII/1 степен на образование од областа на земјо-
делството  (сточарска насока) или од областа на  вете-
ринарната медицина. 

Член 5
Постапката и начинот на тестирање кај одделни ви-

дови на добиток се пропишани во Правилникот за мето-
дите и постапките за мерење на својствата и прогнози-
рање на генетската вредност на добитокот (*¹). 

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр.08-10906/3 Министер за земјоделство,
13 декември 2014 година шумарство и водостопанство,

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р.
___________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

6701.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 27.11.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Заполжани, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-
вижности  Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Заполжани, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Заполжани.

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

Бр. 09-20977/1
27 ноември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.

(*1) Правилникот се усогласува со:
Одлука на Kомисијата од 20 јуни 2006 година за утврдување 

на методите за следење на продуктивноста и методите за оценува-
ње на генетската вредност на добитокот за одгледување на чисток-
рвни животни од видот говеда заведен како документ број C 
(2006)2376 – 2006/427/ЕЕЗ;

Одлука на Kомисијата од 10 мај 1990 година за утврдување 
на методите за следење на особините и проценката на генетската 
вредност на приплодни чистокрвни овци и кози – 90/256/ЕЕЗ и

Одлука на Kомисијата од 18 јули 1989 година за утврдување 
на методите за следење на функционалноста и оценување на ге-
нетската вредност на чистокрвните приплодни и хибридни прип-
лодни свињи – 89/507/ЕЕЗ
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6702.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 27.11.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Сарандиново, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-
вижности  Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Сарандиново, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Сарандиново.

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

Бр. 09-20978/1
27 ноември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

6703.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 27.11.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Чаниште, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Чаниште, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Чаниште.

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

Бр. 09-20979/1
27 ноември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

6704.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 27.11.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Рајчица, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Дебар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Рајчица, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Рајчица.

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

Бр. 09-20980/1
27 ноември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

6705.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 4.12.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Манастирец, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Дебар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Манастирец, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Манастирец.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-21267/1
4 декември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

6706.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 4.12.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Бараково, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Демир Xисар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Бараково, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  Ба-
раково.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-21268/1
4 декември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.



30 декември 2014 Бр. 200 - Стр. 65

6707.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 4.12.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Топлица, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Топлица, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Топлица.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-21269/1
4 декември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

6708.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 4.12.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Крива Паланка, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението за катастар на нед-
вижности Крива Паланка.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Крива Паланка, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Крива Паланка.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-21323/1
5 декември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

6709.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 5.12.2014 година се става во примена базата на 
податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Живово, која е во надлежност на одржување 
на Одделението за катастар на недвижности  Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Живово, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Живово.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-21326/1
5 декември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

6710.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 5.12.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Кочишта, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Дебар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Кочишта, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Кочишта.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-21327/1
5 декември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

6711.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 5.12.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Могорче, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Дебар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Могорче, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Могорче.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-21328/1
5 декември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
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6712.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 5.12.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Мало Илино, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението за катастар на нед-
вижности Демир Xисар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Мало Илино, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Мало Илино.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-21329/1
5 декември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

6713.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 9.12.2014 година се става во примена базата на 
податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ракитец, која е во надлежност на одржување 
на Одделението за катастар на недвижности Радовиш.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ракитец, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  Ра-
китец.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-21385/1
9 декември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

6714.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 9.12.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Слоештица, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Демир Xисар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Слоештица, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Слоештица.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-21386/1
9 декември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

6715.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 9.12.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Киселица, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Крива Паланка.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Киселица, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Киселица.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-21387/1
9 декември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

6716.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 11.12.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Бучим, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Радовиш.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Бучим, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  Бу-
чим.

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

Бр. 09-21648/1
11 декември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
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6717.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 11.12.2014 година се става во примена базата на 
податоци од дигиталните катастарски планови за катастарска-
та општина Јадоварце, која е во надлежност на одржување на 
Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Јадоварце, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Јадоварце.

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

Бр. 09-21649/1
11 декември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

6718.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 11.12.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Горно Ѓуѓанци, која е во над-
лежност на одржување на Одделението за катастар на 
недвижности Свети Николе.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горно Ѓуѓанци, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Горно Ѓуѓанци.

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

Бр. 09-21650/1
11 декември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

6719.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 11.12.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Големо Коњари-1, која е во над-
лежност на одржување на Одделението за катастар на 
недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Големо Коњари-1, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина  Големо Коњари-1.

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

Бр. 09-21651/1
11 декември 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
___________

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО

6720.
Врз основа на член 54 став 5 од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), 
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство во 
согласност со министерот за здравство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБ-
НИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА 
ПОСЕБНА НУТРИТИВНА УПОТРЕБА - МЛЕЧНА 

ХРАНА ЗА ДОЕНЧИЊА (*)

Член 1
Во Правилникот за посебните барања за безбедност 

на храната за посебна нутритивна употреба - млечна 
храна за доенчиња („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 21/2011), во членот 7, ставот 3, по зборо-
вите „кравјо млеко“ се додаваат зборовите „или козјо 
млеко“ 

По ставот 6 се додава нов став 7 кој гласи:
„Во случај на последователна формула за доенчиња 

произведена од протеински хидролизати дефинирани 
во Прилог 2, точка 2.2 од овој правилник, со содржина 
на протеини помеѓу минимумот и 0,56 g/100 kJ (2,25 
g/100 kcal), соодветноста на последователната формула 
за доенчиња за посебна нутритивна употреба од доенчи-
њата се прикажува преку соодветни студии спроведени 
според општоприфатените експертски насоки за подго-
товката и спроведувањето на тие студии и треба да би-
де во согласност со соодветните спецификации утврде-
ни во Прилог 6 од овој правилник.“

Член 2
Прилозите 1, 2, 3 и 6 се заменуваат со нови Прило-

зи 1, 2, 3 и 6, кои се составен дел на овој правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена 
согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 08-4249/6 Бр. 02-1359/5
14 октомври 2014 година 5 август 2014 година

Скопје Скопје

Министер
Агенција за храна 
и ветеринарство

за здравство, Директор,
Никола Тодоров, с.р. Дејан Рунтевски, с.р.

* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Ко-
мисијата 2013/46/ЕУ од 28 август 2013 година за изменување на 
Директивата 2006/141/ЕК во однос на барањата за протеинскиот 
состав на почетната и последователната формула за доенчиња 
(CELEX 32013L0046).
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6721.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ 

ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ЗАРАДИ ЗАШ-
ТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО  ПАТОГЕНА  АВИЈАРНА  ИНФЛУЕНЦА  ВО

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од 

живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 183/14), Прилогот се заменува со нов 
Прилог, кој  е составен дел на ова решение.

Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

Бр. 02 – 8262/4                                                                                                      Директор на Агенцијата 
25 декември 2014 година                                                                                                    за храна и ветеринарство,

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р.
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АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ

6722.
Врз основа на член 158-ѕ точка 1), а во врска со 

член 116 и член 112 став (4),точка 3) од Законот за су-
первизија на осигурување (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 
67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014 и 112/2014), Сове-
тот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигу-
рување донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРАВИЛАТА НА АКТУАРСКАТА 

ПРОФЕСИЈА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
(1) Со овој Правилник поблиску се пропишуваат 

правилата на актуарската професија кои треба да ги по-
читува актуарот кој има добиено дозвола за работа ка-
ко овластен актуар (во натамошниот текст: овластен ак-
туар) од страна на Министерството за финансии, однос-
но Агенцијата за супервизија на осигурување (во ната-
мошниот текст: Агенцијата).

(2) Дозволата за работа, на овластениот актуар, ќе 
му биде одземена доколку ги прекрши правилата на ак-
туарската професија согласно овој Правилник.

Правила на актуарската професија

Член 2
(1) Овластениот актуар врши работи кои се соглас-

но јавниот интерес.
(2) Овластениот актуар услугите ги врши професио-

нално, чесно, стручно и внимателно. Исто така, овласте-
ниот актуар услугите ги врши со интегритет, вештина 
и посебна почит кон клиентите и работодавачот.

(3) Овластениот актуар дава актуарско мислење са-
мо доколку е доволно компетентен и има искуство во 
областа на која треба да работи, освен во случаи кога 
работи под водство или во соработка со актуар кој има 
соодветно познавање и искуство.

(4) Доколку овластениот актуар смета дека одреде-
на задача не може во целост да ја изврши поради недос-
таток на податоци и информации, финансиски сред-
ства, време и слично; или не треба да прифати ангаж-
ман, или треба да ги наведе ограничувањата под кои е 
дадено актуарското мислење.

(5) Овластениот актуар дава мислење во однос на 
финансиските извештаи и годишниот извештај за рабо-
тењето, или други извештаи поврзани со работењето на 
правниот субјект доколку бил ангажиран и работел во 
истиот не помалку од 3 месеци.

(6) Овластениот актуар дава мислења во писмена 
форма, со актуарски препораки за клиентот, кои сод-
ржат релевантни информации и резултати (информа-
ции за околностите под кои тоа е изработено, областа 
на работа, методологијата и претпоставките кои се зе-
мени предвид при изработката и слично), кои овозмо-
жуваат трето лице да расудува за соодветноста на 
препораките, последиците и примената. На барање на 
трето заинтересирано лице, овластениот актуар на раз-
бирлив начин треба да ги објасни импликациите од да-
деното актуарско мислење.

(7) Овластениот актуар при извршување на задачи-
те ја преиспитува доволноста и соодветноста на корис-
тените податоци, и доколку е потребно во актуарското 
мислење ги наведува причините поради кои одредени 
податоци не се доволни или не се употребливи. Исто 
така, доколку овластениот актуар користи податоци до-

биени како резултат на пресметки направени со помош 
на информатички системи, должен е да ја преиспита 
процедурата врз основа на која се добиени податоците.

(8) Доколку овластениот актуар презема работи кои 
претходно биле вршени од страна на друг овластен ак-
туар, паралелно со спроведување на своето истражу-
вање, потребно е да ги испита и резултатите од работа-
та на својот претходник.

(9) Сите податоци и информации кои овластениот 
актуар ги добива од клиентите или работодавачот, ги 
смета за деловна  и  службена тајна.

(10) Професионалната одговорност на овластениот 
актуарот е лична. Овластениот актуар при изготвување 
на актуарското мислење должен е да ги земе предвид 
сите информации и податоци кои му биле познати или 
не можеле да му бидат непознати. Овластениот актуар 
својата одговорност не може да ја ограничи под изго-
вор дека ги врши задачите по налог на трето лице.

(11) Овластениот актуар ги одржува, подобрува и 
проширува знаењата и вештините кои се неопходни за 
извршување на неговите работни задачи, и ги развива 
личните и професионални квалитети (континуирано 
професионално усовршување).

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО 
УСОВРШУВАЊЕ

Цели на континуираното професионално 
усовршување

Член 3
(1) Континуирано професионално усовршување 

претставува одржување, подобрување и проширување 
на знаењето и вештините, како и развој на личните и 
професионални квалитети кои се неопходни за извршу-
вање на работните задачи од страна на овластениот ак-
туар. 

(2) Целта на личната програма за континуирано про-
фесионално усовршување на секој овластен актуар ка-
ко поединец, е: 

1) да обезбеди овластениот актуар да се развие во 
целосно компетентен професионалец кој одржува висо-
ки стандарди на актуарската професија преку давање 
на релевантни и актуелни совети;

2) да ја зголеми ефикасноста во сегашната улога на 
овластениот актуар, и да поттикне развој на нови веш-
тини во подрачјата на работа на актуарот;

3) онаму каде што е соодветно, да овозможи подгот-
веност за преминување во ново подрачје на актуарска-
та работа или нова работна или пазарна улога;

4) да поттикне соработка и споделување на работно 
искуство со други актуари и други професионални здру-
женија и професии;

5) да дејствува стимулативно во професионалниот 
развој на овластениот актуарот.

(3) Континуираното професионално усовршување 
вклучува: 

1) лично ангажирање за одржување и подобрување 
на вештините поврзани со работата на актуарите; 

2) свесно учење со цел одржување професионална и 
техничка компетентност;

3) развој и континуирано подобрување на личните, 
работните и управувачките вештини потребни за ус-
пешно совладување на материјата која континуирано 
се менува како резултат на динамичниот развој на акту-
арската професија.

(4) Барањата за континуирано професионално усов-
ршување се одраз и на професионалната одговорност 
на овластените актуари да работат во насока на зашти-
та на јавниот интерес, како и да осигурат дека дадениот 
актуарски совет е разумен.
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(5) Секој овластен актуар има поединечна одговор-
ност професионално да се усовршува со цел во конти-
нуитет да може компетентно да ја извршува актуарска-
та работа. Овластениот актуар кој потпишува било ка-
ков облик на актуарски извештај мора да биде во мож-
ност да докаже дека е сигурен дека неговото знаење за 
новите техники и методи, како и за важните актуарски 
проблеми е согласно најновата пракса и сознанија. 

Потреба од континуирано професионално 
усовршување

Член 4
(1) Секој овластен актуар мора да ги задоволи бара-

њата за континуирано професионално усовршување и: 
1) да обезбеди формално континуирано професио-

нално усовршување најмалку 14 часа годишно;
2) да обезбеди неформално континуирано професио-

нално усовршување најмалку 52 часа годишно (или 
просечно еден час неделно).

(2) По исклучок на став (1) точка 1) од овој член, 
формално континуирано професионално усовршување, 
може да се задоволи и преку обезбедување на 28 часа 
во период од 2 години или 42 часа во период од 3 го-
дини.

(3) Периодот на следење е календарска година.

Формално континуирано професионално 
усовршување

Член 5
(1) Формално континуирано професионално усов-

ршување вклучува формално организирање на настани 
од актуарска природа кои имаат голема вредност во 
професионалниот развој на овластениот актуар. Овие 
настани вообичаено имаат за цел подобрување на акту-
арското знаење, разбирање, техники или расудување, 
како и сознанија за нов развој во подрачјето на работа 
на актуарот.

(2) Формалното континуирано професионално усов-
ршување по правило обезбедува актуарот да биде изло-
жен на идеи на трети лица- стручњаци од актуарската 
професија, како и размена на идеи и примена на 
принципи на структурирано учење. 

(3) Активности за кои може да се смета дека допри-
несуваат за формалното континуирано професионално 
усовршување се: 

1) пишување на книги и статии за професионални 
собири, конвенции или списанија;

2) учествување на професионални семинари, летни 
школи, состаноци или конвенции организирани од стра-
на на професионални актуарски здруженија во и над-
вор од Република Македонија; 

3) учествување во работилници со цел изучување 
на специјални актуарски техники или проблеми;

4) работа како испрашувач или ментор на професио-
нални испити организирани од страна на Агенцијата 
или други компетентни институции, предавања како 
гостин предавач на акредитирани универзитетски сту-
дии или водење образовни семинари за работодавци 
или организации од релевантна област;

5) учествување во формално образование кое е реле-
вантно за професионалниот развој.

(4) За секоја активност од став (3) од овој член, се 
пресметува најмногу реално остварен број на часови на 
траење на активноста, но притоа важат следните огра-
ничувања: 

1) за секоја од горенаведените групи на активности 
најмногу 7,5 часа, во текот на една година, може да се 
сметаат за формално континуирано професионално 
усовршување, освен за активностите од став (3) точка 
2) за кои нема ограничување;

2) за секој еднодневен семинар, состанок или друга 
активност може да се сметаат најмногу 7 часа, а за се-
кој повеќедневен настан најмногу 15 часа.

(5) При одредување на бројот на часови кои ги носи 
одредена активност од формалното континуирано про-
фесионално усовршување, пред сé, овластениот актуар 
треба разумно да одреди колку е вистинскиот придонес 
на таа активност. Тоа значи дека при пресметка на часо-
вите треба да се вклучи само оној дел од активноста кој 
реално придонел кон негово професионално усовршу-
вање.

Неформално континуирано професионално 
усовршување

Член 6
(1) Под неформално континуирано професионално 

усовршување се подразбираат сите активности кои не 
се сметаат за формални, или кои го надминуваат бројот 
на часови согласно член 5 став (4), како што се:

1) читање, неформално истражување и неформално 
образование;

2) проучување на материјали за состаноци и кон-
венции од областа на актуарската професија;

3) обучување во врска со специфични системи на ра-
ботодавците (пример: информатички пакети);

4) работа при организација за професионални кон-
ференции и слични настани, како и работа во останати 
не- технички комисии и работни групи поврзани со ак-
туарството;

5) учество на интернет дискусии во врска со актуар-
ските работи;

6) образование во управувачки или други работни 
вештини како комуникација, презентација и други лич-
ни усовршувања ако се релевантни за професионалната 
кариера.

Евиденција на континуираното професионално усов-
ршување

Член 7
(1) Овластениот актуар треба да води евиденција за 

своите формални и неформални активности од областа 
на континуираното професионално усовршување. Обра-
зецот за начинот на евиденција е даден во прилог на 
овој Правилник и е негов составен дел. 

(2) Овластениот актуар треба да води досие со проп-
ратна документација кон секоја активност наведена во 
образецот согласно став (1) од овој член.

(3) Овластениот актуар, на барање на работодаве-
цот, Агенцијата или трето заинтересирано лице, е дол-
жен да ја достави на увид документацијата согласно 
став (1) и став (2) од овој член. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Одлука влегува во сила од денот на нејзино до-

несување, а ќе се применува од 1.1.2015 година.

Бр. 02-804/9 Совет за експерти
25 декември 2014 година Претседател,

Скопје Климе Попоски, с.р.
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6723.
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07),  
член 9, член 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Зако-
нот за Советот на јавните обнвинители на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Сове-
тот на јавните обвинители на Република Македонија, 
нa седумдесет и петата седница одржана на 29.12.2014 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА  ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 
НА ОСНОВНОТО  ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО  

ПРИЛЕП И ГЕВГЕЛИЈА

I
За Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Прилеп се избира: 
1. Ристе Шошески.

                      
II

За Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Гевгелија  се избира: 

1. Катица Јанева.

III
Оваа одлука влегува во сила на ден 1.1.2015 година, 

а ќе се објави во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

СОИ.бр.6/14 Совет на јавните обвинители
29 декември 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,

Петар Аневски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6724.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), член 17 
став 1 и член 24 од Правилникот за повластени производи-
тели на електрична енергија од обновливи извори на енер-
гија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по известувањето на 
Друштвото за производство и трговија на електрична енер-
гија и консалтинг ЕНСОЛ ДОО Охрид, на седницата од-
ржана на ден 30.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  ИЗВОРИ 

НА ЕНЕРГИЈА
1. Во преамбулата на Одлуката за користење на пов-

ластена тарифа за електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-235/12 од 
30.11.2012 година, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр.152/12, зборовите: „Друштво-
то за производство и трговија на електрична енергија и 
консалтинг ЕНСОЛ ДООЕЛ Скопје“ се менуваат и гла-
сат: „Друштвото за производство и трговија на елек-
трична енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДОО Охрид“.

2. Во точката 1 зборовите: „Друштвото за производ-
ство и трговија на електрична енергија и консалтинг 
ЕНСОЛ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Софиска 
бр.16, Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за про-
изводство и трговија на електрична енергија и консал-
тинг ЕНСОЛ ДОО Охрид, со седиште на ул. Рашанец 
бр.96, Лескоец,Охрид“.

3. Во точката 2 алинеја 1 се менува и гласи: „назив 
и седиште: Друштво за производство и трговија на елек-
трична енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДОО Охрид, со 
седиште на ул. Рашанец бр.96, Лескоец, Охрид“.
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4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вање, а се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“.

УП1 Бр. 08-235/12
30 декември 2014 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

6725.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), член 17 
став 1 и член 24 од Правилникот за повластени производи-
тели на електрична енергија од обновливи извори на енер-
гија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по известувањето на 
Друштвото за производство и трговија на електрична енер-
гија и консалтинг ЕНСОЛ ДОО Охрид, на седницата од-
ржана на ден 30.12.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ 
НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА

ОД  ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во преамбулата на Решението за стекнување на 
статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија УП1 
бр. 08-234/12 од 30.11.2012 година, објавено во „Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр.152/12, зборо-
вите: „Друштвото за производство и трговија на елек-
трична енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДООЕЛ Скопје“ 
се менуваат и гласат: „Друштвото за производство и тр-
говија на електрична енергија и консалтинг ЕНСОЛ 
ДОО Охрид“.

1. Во точката 1 зборовите: „Друштвото за производ-
ство и трговија на електрична енергија и консалтинг 
ЕНСОЛ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Софиска 
бр.16, Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за про-
изводство и трговија на електрична енергија и консал-
тинг ЕНСОЛ ДОО Охрид, со седиште на ул. Рашанец 
бр.96, Лескоец,Охрид“.

2. Во точката 2 алинеа 1 се менува и гласи: „назив и 
седиште: Друштво за производство и трговија на елек-
трична енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДОО Охрид, со 
седиште на ул. Рашанец бр.96, Лескоец, Охрид“.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП1 Бр. 08-234/12
30 декември 2014 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

6726.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 8 став 1 од Правилникот за повластени производи-
тели на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство на електрична енергија 
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје за издава-
ње на решение за стекнување на привремен статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 30.12.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, 
му се издава решение за стекнување на привремен ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
електроцентралата МХЕЦ со реф.бр. 179 - 2 на Крива 
река и Тораничка река со планирана моќност од 990 
kW и со локација на КП бр.1508/18, 1516/2, 1303/3, 
1508/21, 1508/20, 1301/2, 1301/3 и 1510/2, КО Костур, 
Општина Крива Паланка.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје ДООЕЛ Визбегово, Скопје, со седиште на 
бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-187;

- назив на електроцентралата: МХЕЦ со реф.бр. 179 
- 2 на Крива река и Тораничка река;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1508/18, 1516/2, 1303/3, 1508/21, 1508/20, 1301/2, 
1301/3 и 1510/2, КО Костур, Општина Крива Паланка;

- планирана моќност на електроцентралата: 990 kW;
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 4.127.000 kWh;
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-

на во употреба: 19.10.2015 година (согласно договор за 
концесија за вода на водотекот на Крива река и Тора-
ничка со реф.бр.179 склучен помеѓу Министерство за 
економија со бр.12-7348/14 од 16.07.2009 година и 
Енерџи Цотер ДООЕЛ Скопје, договор за пренос на до-
говор за концесија за вода склучен помеѓу Енерџи Цо-
тер ДООЕЛ Скопје, Министерството за економија со 
бр.12-7987/14 од 10.11.2010 година и ЕМК ДООЕЛ Ма-
ли хидроелектрани Скопје, Анекс бр.12-290/10 од 
13.4.2011 година, Анекс бр.12-7065/10 од 10.8.2012 го-
дина и Анекс бр.12-5240/1 од 5.9.2013 година);

- датум на престанок на важење на ова решение: 
19.10.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата МХЕЦ со реф.бр. 179 - 
2 на Крива река и Тораничка река со планирана моќ-
ност од 990 kW и со локација на КП бр.1508/18, 1516/2, 
1303/3, 1508/21, 1508/20, 1301/2, 1301/3 и 1510/2, КО 
Костур, Општина Крива Паланка, треба да биде пуште-
на во употреба во рокот утврден во точка 2 на ова реше-
ние.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на електроцен-
тралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од 
Правилникот за повластени производители на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија.

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.
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7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

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

УП1 Бр. 08-259/14
30 декември 2014 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

6727.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 8, став 1 од Правилникот за повластени производи-
тели на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство на електрична енергија 
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје за издава-
ње на решение за стекнување на привремен статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 30.12.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енер-
гија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со се-
диште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, му се из-
дава решение за стекнување на привремен статус на пов-
ластен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентра-
лата МХЕЦ со реф.бр. 179 - 1 на Крива река со планирана 
моќност од 540 kW и со локација на КП бр.1331/2 и 
1508/19, КО Костур, Општина Крива Паланка.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански 
бр.113/12 Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-188;

- назив на електроцентралата: МХЕЦ со реф.бр. 179 
- 1 на Крива река;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.1331/2 и 1508/19, КО Костур, Општина Крива Паланка;

- планирана моќност на електроцентралата: 540 kW;
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 2.483.000 kWh;
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-

на во употреба: 19.10.2015 година    (согласно договор 
за концесија за вода на водотекот на Крива река и Тора-
ничка со реф.бр.179 склучен помеѓу Министерство за 
економија со бр.12-7348/14 од 16.7.2009 година и Енер-
џи Цотер ДООЕЛ Скопје, договор за пренос на договор 
за концесија за вода склучен помеѓу Енерџи Цотер ДО-
ОЕЛ Скопје, Министерството за економија со бр.12-
7987/14 од 10.11.2010 година и ЕМК ДООЕЛ Мали хид-
роелектрани Скопје, Анекс бр.12-290/10 од 13.4.2011 
година, Анекс бр.12-7065/10 од 10.8.2012 година и 
Анекс бр.12-5240/1 од 5.9.2013 година);

- датум на престанок на важење на ова решение: 
19.10.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата МХЕЦ со реф.бр. 179 - 
1 на Крива река со планирана моќност од 540 kW и со 
локација на КП бр.1331/2 и 1508/19, КО Костур, Оп-
штина Крива Паланка, треба да биде пуштена во упот-
реба во рокот утврден во точка 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на електроцен-
тралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од 
Правилникот за повластени производители на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија.

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

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

УП1 Бр. 08-260/14
30 декември 2014 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

6728.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 8 став 1 од Правилникот за повластени производи-
тели на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство на електрична енергија 
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје за издава-
ње на решение за стекнување на привремен статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 30.12.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична 
енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, 
му се издава решение за стекнување на привремен ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
електроцентралата МХЕ со реф.бр.304 на Ораовичка ре-
ка со планирана моќност од 400 kW и со локација на 
КП бр. 42/10, 42/4, 9/2, 9/3, 9/5, 9/6, 42/7, КО Држани, 
КП бр. 9/2, 548, 1, 8, 17, 2, 3, 17/1, КО Калаузлија, КП 
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бр. 224/2, 230/14, 230/15, 230/16, 230/2, 230/4, 230/5, 
230/8, 209/2, 209/3, 209/4, 209/6, 209/7, 209/8, 228/2, 
255/4, 255/5, 255, 230/13, КО Штурово, Општина Радо-
виш.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје ДООЕЛ Визбегово, Скопје, со седиште на 
бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-189;

- назив на електроцентралата: МХЕ со реф.бр.304 
на Ораовичка река;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 42/10, 42/4, 9/2, 9/3, 9/5, 9/6, 42/7,  КО Држани, КП 
бр. 9/2, 548, 1, 8, 17, 2, 3, 17/1, КО Калаузлија, КП бр. 
224/2, 230/14, 230/15, 230/16, 230/2, 230/4, 230/5, 230/8, 
209/2, 209/3, 209/4, 209/6, 209/7, 209/8, 228/2, 255/4, 
255/5, 255, 230/13, КО Штурово, Општина Радовиш;

- планирана моќност на електроцентралата: 400 kW;
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.497.000 kWh;
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-

на во употреба: 30.01.2016 година (согласно договор за 
концесија за вода на водотекот на Ораовичка река со 
реф.бр.304 склучен помеѓу Министерството за економи-
ја со бр.12-7348/10 од 16.07.2009 година и Енерџи Цо-
тер ДООЕЛ Скопје, договор за пренос на договор за 
концесија за вода склучен помеѓу Енерџи Цотер ДОО-
ЕЛ Скопје, Министерство за економија со бр.12-
7987/10 од 10.11.2010 година и ЕМК ДООЕЛ Мали хид-
роелектрани Скопје и Анекс бр.12-162/2 од 20.1.2014 
година);

- датум на престанок на важење на ова решение: 
30.1.2016 година.

3. Хидроелектроцентралата МХЕ со реф.бр.304 на 
Ораовичка река со планирана моќност од 400 kW и со 
локација на КП бр. 42/10, 42/4, 9/2, 9/3, 9/5, 9/6, 42/7,  
КО Држани, КП бр. 9/2, 548, 1, 8, 17, 2, 3, 17/1, КО Ка-
лаузлија, КП бр. 224/2, 230/14, 230/15, 230/16, 230/2, 
230/4, 230/5, 230/8, 209/2, 209/3, 209/4, 209/6, 209/7, 
209/8, 228/2, 255/4, 255/5, 255, 230/13, КО Штурово, Оп-
штина Радовиш, треба да биде пуштена во употреба во 
рокот утврден во точка 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на електроцен-
тралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од 
Правилникот за повластени производители на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија.

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

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

УП1 Бр. 08-278/14
30 декември 2014 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

6729.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 8 став 1 од Правилникот за повластени производи-
тели на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство на електрична енергија 
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје за издава-
ње на решение за стекнување на привремен статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 30.12.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, 
му се издава решение за стекнување на привремен ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
електроцентралата МХЕ со реф.бр.115 на Бањанска ре-
ка со планирана моќност од 280 kW (250 kW минимал-
на номинална моќност согласно договор за концесија 
за вода на водотекот на Бањанска река со реф.бр.115 
склучен помеѓу Министерството за економија со бр.12-
7348/4 од 16.07.2009 година и Енерџи Цотер ДООЕЛ 
Скопје, договор за пренос на договор за концесија за во-
да склучен помеѓу Енерџи Цотер ДООЕЛ Скопје, Ми-
нистерството за економија со бр.12-7987/4 од 
10.11.2010 година и ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје, Анекс бр.12-7065/3 од 10.8.2012 година, 
Анекс бр.12-5239/1 од 5.9.2013 година и Анекс бр.12-
3954/2 од 12.06.2014 година) и со локација на КП бр. 
30/5, 2153/2, 2154, 31/7, 1/2, 1/3, 2153/2, 2155, 82/2, 
85/2, КО Бањани и КП бр. 1/2, 1/3, КО Мирковци, Оп-
штина Чучер-Сандево.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје ДООЕЛ Визбегово, Скопје, со седиште на 
бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-190;

- назив на електроцентралата: МХЕ со реф.бр.115 
на Бањанска река;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 30/5, 2153/2, 2154, 31/7, 1/2, 1/3, 2153/2, 2155, 82/2, 
85/2, КО Бањани и КП бр. 1/2, 1/3, КО Мирковци, Оп-
штина Чучер-Сандево;

- планирана моќност на електроцентралата: 280 kW;
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 891.200 kWh;
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-

на во употреба: 11.3.2016 година (согласно договор за 
концесија за вода на водотекот на Бањанска река со 
реф.бр.115, со минимална номинална моќност од 250 
kW, склучен помеѓу Министерството за економија со 
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бр.12-7348/4 од 16.7.2009 година и Енерџи Цотер ДОО-
ЕЛ Скопје, договор за пренос на договор за концесија 
за вода склучен помеѓу Енерџи Цотер ДООЕЛ Скопје, 
Министерството за економија со бр.12-7987/4 од 
10.11.2010 година и ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје, Анекс бр.12-7065/3 од 10.8.2012 година, 
Анекс бр.12-5239/1 од 5.9.2013 година и Анекс бр.12-
3954/2 од 12.6.2014 година);

- датум на престанок на важење на ова решение: 
11.3.2016 година.

3. Хидроелектроцентралата МХЕ со реф.бр.115 на 
Бањанска река со планирана моќност од 280 kW и со ло-
кација на КП бр. 30/5, 2153/2, 2154, 31/7, 1/2, 1/3, 
2153/2, 2155, 82/2, 85/2, КО Бањани и КП бр. 1/2, 1/3, 
КО Мирковци, Општина Чучер-Сандево, треба да биде 
пуштена во употреба во рокот утврден во точка 2 на 
ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на електроцен-
тралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од 
Правилникот за повластени производители на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија.

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Македони-
ја го впишува носителот на ова решение и електроцентра-
лата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

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

УП1 Бр. 08-279/14
30 декември 2014 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
6730.

Д О Г О В О Р

Склучен во Скопје 2014 година помеѓу договорните 
страни:

1. Град Скопје, со седиште на бул. Илинден бр.82, 
застапуван од Градоначалник на Град Скопје Коце Тра-
јановски (во натамошниот текст: Град Скопје) од една 
страна и

2. Општина Карпош, со седиште на ул. „Радика“ 
бр.9, застапувана од Градоначалник на Општина Кар-
пош Стевчо Јакимовски (во натамошниот текст: Општи-
на Карпош). 

I ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
 

Член 1
Предмет на овој договор е регулирање на меѓусеб-

ните права и обврски помеѓу Град Скопје и oпштина 
Карпош по основ на финансиско учество за покривање 
на трошоците настанати заради проектирање, изградба, 
користење, заштита и одржување на станбени улици на 
подрачјето на градот Скопје и тоа:

1. Булевар Митрополит Теодосиј Гологанов
2. Улица „Лондонска“ 
3. Улица „Јуриј Гагарин“
4. Улица „Козле“
5. Улица „Никола Парапунов“
6. Булевар МАНАПО
7. Улица „Војвода Васил Чакаларов“
8. Улица „Скупи“ и
9. Улица „Ацо Шопов“

Договорот се склучува согласно Одлуката за воспоста-
вување соработка помеѓу Градот Скопје и општините во 
градот Скопје заради проектирање, изградба, користење, 
заштита и одржување на станбени и сервисни улици, на 
подрачјето на градот Скопје – Одлука број 07-7444/1 од 
30.10.2014 година,  („Службен гласник на Град Скопје“ 
бр. 12/14), донесена од страна на Советот на Град Скопје 
и Одлука број 07-7665/5  од 12.11.2014 година, донесена 
од Советот на општина Карпош.

II НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ

Член 2
Финансиските средства за проектирање, изградба, 

користење, заштита и одржување на станбените и сер-
висните улици на подрачјето на општина Карпош, а 
кои се предмет на оваа одлука се обезбедуваат од Буџе-
тот на Град Скопје.

                                                                          
III СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ НА 

ДОГОВОРОТ                                    
Член 3

Со склучувањето на договорот, Град Скопје ја 
презема обврската за проектирање, изградба, корис-
тење, заштита и одржување на наведените сообраќајни-
ци на подрачјето на општина Карпош. 

Општината Карпош се обврзува да не презема ак-
тивности кои би го попречиле или нарушиле проектира-
њето, изградбата, користењето, заштитата и одржување-
то на наведените сообраќајници во општината.

IV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 4
Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни при-

мероци, од кои 4 (четири) за Град Скопје и 2 (два) за оп-
штината Карпош.

V ПРАВНА ЗАШТИТА

Член 5
Евентуалниот спор помеѓу Град Скопје и општина-

та Карпош во врска со предметот на овој договор ќе го 
решава Управниот суд во Скопје.

Бр. 03-8792/1                                Бр.08-8593/1
16 декември 2014 година      13 декември 2014 година
            Скопје                                           Скопје

 Град Скопје                        Општина Карпош
Градоначалник,                     Градоначалник,

Коце Трајановски, с.р.          Стевчо Јакимовски, с.р.
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ГЕОЛОШКИ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
6731.

Врз основа на член 10 став (3) од Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија („Службен вес-ник 
на Република Македонија“ бр. 136/12 и 41/14), директорот на Геолошкиот завод на Република Македони-ја до-
несе

ТАРИФНИК
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И УВИД ВО ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОЛОШКИОТ 

ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ, КАКО И ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД  ГЕОЛОШКИТЕ
ИСТРАЖУВАЊА

Член 1
Со овој тарифник се утврдува висината на надоместокот за користење и увид во податоците од Геолошки-от 

информативен систем, како и за користење на резултатите од геолошките истражувања.

Член 2
Висината на надоместокот за користење и увид во податоците од Геолошкиот информативен систем изне-

сува:
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Член 3
Висината на надоместокот за користење на резултатите од геолошките истражувања изнесува:

Член 4
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија”, а ќе се објави по добивање на согласност од Владата на Република Македонија.

                                                      Геолошки завод
      Бр. 08-141/1                     на Република Македонија
20 март 2014 година                       в.д. Директор,

   Скопје                      м-р  Новица Столиќ, с.р.
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