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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2017. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.4.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА ЈПВ „ЛИСИЧЕ“ ВЕЛЕС ЗА 2013 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 
сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈПВ 
Лисиче-Велес за 2013 година број 02-103/2 и 02-103/4 
од 3.3.2014 година, усвоени од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие, на седницата, одржана на 3.3.2014 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2949/1 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2018. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13 и 43/14) Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.4.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈАВНО ОБВИНИ-
ТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Јавно обвинителство на Република Македонија 
бр.09-1505/2 од 4.4.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2989/1 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2019. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13 и 43/14) Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.4.2014 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВНА  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Државна изборна комисија бр.09-1506/2 од 
4.4.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2989/2 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2020. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13 и 43/14) Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.4.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА КАЗНЕНО  
ПОПРАВНА УСТАНОВА „ИДРИЗОВО“ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Казнено поправна установа „Идризово“ бр.09-
1507/2 од 4.4.2014 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2989/3 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2021. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на  23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето 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  Град Скопје.       

 

Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор 

со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 

одлука.   

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр. 42-3158/1                                                                                                                        Заменик на претседателот  

23 април 2014 година                                                                                                                          на Владата на Република 

Скопје                                                                                              Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2022. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.04.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Ма-

кедонија му престанува  користењето 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  Град Скопје.       
   

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија  склучува договор 

со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука.   

                                        
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/2                                                                                                                    Заменик на претседателот  

23 април 2014 година                                                                                                                     на Владата на Република 
Скопје                                                                                             Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2023. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана на  23.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Ма-

кедонија му престанува користењето 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  Град Скопје.    

 

Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 

договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука.    

                                                        

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-3158/3 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2024. 

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 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 

СКОПЈЕ 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија му престанува користењето на движните 

ствари – моторни возила и тоа: 

 

1.  Вид -  ТОВАРНО 

Марка – VOLKSWAGEN 

Тип – TRANSPORTER T5 2.0 TDI 

Бр.на шасија –WV1ZZZ7HZAH237147  

Бр. на мотор – CAA/047653 

Рег.број SK-275-TN 

Год.на производство – 2010 

Сила на моторот во KW (KS) - 62 

Раб.зафатнина на мотор во cm3 – 1968 

Маса на празно возило во kg – 1883 

Места за седење – 3 

Форма или намена на каросерија – ФУРГОН 

Боја на каросерија – БЕЛА 

Возилото има дополнителна опрема подвижен ма-

гацин.     

2. Вид -  СПЕЦИЈАЛНО  

Марка – KARCHER 

Тип –ICC1 D 

Бр.на шасија –W0914203094K88393  

Бр. на мотор – 0722/8L5682 

Рег.број SK-401-TH 

Год.на производство – 2009 

Сила на моторот во KW (KS) -14 

Раб.зафатнина на мотор во cm3 – 722 

Места за седење – 1 

Форма или намена на каросерија – АВТОЧИС-

ТАЧКА 

Боја на каросерија – ЖОЛТА и ЦРНА. 

                                                       

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на  трајно користење без надомест на  Град  Скопје.    

         

Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 

договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука. 

                                                         

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-3158/5 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2025. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 23.04.  2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЗДРАВСТВО 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија му престанува  користењето на движните 

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

на трајно користење без надомест на  Mинистерството 
за здравство.     

      
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со министерот за здравство, со кој се уредува-
ат правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука.       

                                    
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/6 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2026. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари – моторни возила и тоа: 

 
1. Вид -  ПАТНИЧКО 
Марка – FIAT 
Тип –223 DOBLO 
Бр.на шасија –ZFA22300005132386  
Бр. на мотор – 223А60003183726 
Рег.број SK-312-MD 
Год.на производство – 2002 
Сила на моторот во KW (KS) -46 
Раб.зафатнина на мотор во cm3 – 1910 
Маса на празно возило во kg – 1473 
Места за седење – 5 
Форма или намена на каросерија – КАРАВАН 
Боја на каросерија – БЕЛА 
                                                    
2. Вид -  ПАТНИЧКО 
Марка – FIAT  
Тип –223 DOBLO 
Бр.на шасија –ZFA22300005189176  
Бр. на мотор – 223А6000/3523206 
Рег.број SK-678-MS 
Год.на производство – 2003 
Сила на моторот во KW (KS) -46 
Раб.зафатнина на мотор во cm3 – 1910 
Маса на празно возило во kg – 1473 
Места за седење – 5 
Форма или намена на каросерија – КАРАВАН  
Боја на каросерија – МЕТАЛИК ЦРВЕНА 
 
3. Вид -   ПАТНИЧКО 
Марка – FIAT 
Тип –185 MAREA WEEKEND SX 1,9 TD 100 
Бр.на шасија –ZFS18560000217700  

Бр. на мотор – 182А7000/0960909 
Рег.број SK-813-OP 
Год.на производство – 1998 
Сила на моторот во KW (KS) - 74 
Раб.зафатнина на мотор во cm3 – 1910 
Маса на празно возило во kg – 1265 
Места за седење – 5 
Форма или намена на каросерија – КАРАВАН  
Боја на каросерија – ЦРВЕНА 
 
4. Вид -  КОМБИНИРАНО 
Марка – FIAT 
Тип –DOBLO CARGO 
Бр.на шасија –ZFA22300005531964  
Бр. на мотор – 199А2000/2019363 
Рег.број SK-936-RO 
Год.на производство – 2007 
Сила на моторот во KW (KS) - 55 
Раб.зафатнина на мотор во cm3 – 1248 
Маса на празно возило во kg – 1395 
Места за седење – 5 
Форма или намена на каросерија – ФУРГОН 
Боја на каросерија –  ЦРВЕНА            
                         
5. Вид -  ТОВАРНО 
Марка – FIAT 
Тип –223 DOBLO CARGO 
Бр.на шасија –ZFA22300005711942  
Бр. на мотор – 199А2000/3383280 
Рег.број SK-237-UU 
Год.на производство – 2009 
Сила на моторот во KW (KS) - 55 
Раб.зафатнина на мотор во cm3 – 1248 
Маса на празно возило во kg – 1320 
Места за седење – 5 
Форма или намена на каросерија – ФУРГОН 
Боја на каросерија – БЕЛА    
 
6. Вид -  ТОВАРНО 
Марка – ZASTAVA JUGO 
Тип – JUGO FLORIDA 1.3 POLY 
Бр.на шасија – VX1103A0000051245  
Бр. на мотор – 13MB064/0087137 
Рег.број SK-625-MG 
Год.на производство – 2002 
Сила на моторот во KW (KS) - 50 
Раб.зафатнина на мотор во cm3 – 1301 
Маса на празно возило во kg – 1045 
Места за седење – 2 
Форма или намена на каросерија – ЗАТВОРЕНО 
Боја на каросерија –   ЦРВЕНА И БЕЛА     
 
7. Вид -  ПАТНИЧКО    
Марка – FIAT 
Тип –223 DOBLO CARGO 
Бр.на шасија –ZFA22300005711942  
Бр. на мотор – 199А2000/3383280 
Рег.број SK-851-MU 
Год.на производство – 2009 
Сила на моторот во KW (KS) - 55 
Раб.зафатнина на мотор во cm3 – 1248 
Маса на празно возило во kg – 1320 
Места за седење – 5 
Форма или намена на каросерија – ФУРГОН 
Боја на каросерија – МЕТАЛИК СИВА 
 
8. Вид -  ПАТНИЧКО   
Марка – ALFA ROMEO 
Тип – 146 1 6 
Бр.на шасија –ZAR93000002035731 
Бр. на мотор – 33201/026443 
Рег.број SK-068-NG 
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Год.на производство – 1995 
Сила на моторот во KW (KS) - 76 
Раб.зафатнина на мотор во cm3 – 1595 
Маса на празно возило во kg – 11175 
Места за седење – 5 
Форма или намена на каросерија – ЛИМУЗИНА 
Боја на каросерија – ЦРВЕНА 
 

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

на трајно користење без надомест на  Mинистерството 
за здравство.    

      
Член 3 

 Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со министерот за здравство, со кој се уредува-
ат правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука.                                          

                                                          
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/7 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2027. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на  Министерството 
за внатрешни работи.    

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со министерот за внатрешни работи  со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука.      

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

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

 
Бр. 42-3158/8 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2028. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЧАИР 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

1.  ПОШТЕНСКО  САНДАЧЕ - 1 парче;                                  
2.  САНДАЧЕ ЗА КЛУЧЕВИ -1 парче;                                   
3.  ГРЕЈНО ТЕЛО – маслен радијатор NEO ARH 

2001 - 1 парче; 
4.  MEБЕЛ – столица со раконаслон (Офис и Ко) - 1  

парчe. 
               

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

на трајно користење без надомест на  Општина Чаир.    
      

Член 3 
 Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на Општина Чаир, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.                                     

                                                          
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/9 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2029. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЦЕНТАР 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 
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1.  ПОШТЕНСКО САНДАЧЕ       - 1 парче;                                   
2.  САНДАЧЕ ЗА КЛУЧЕВИ            - 1 парче;                                   
3.  MEБЕЛ – столица „Нова” 7/1         -1 парчe; 
4.  ГРЕЈНО ТЕЛО – маслен радијатор     - 1 парче. 
 

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

на трајно користење без надомест на  Општина Центар.    
      

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со градоначалникот на Општина Центар, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.                                      

                                                        
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/1 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2030. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

БЕРОВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

-  надворешна колор камера IP65            - 4 парчиња 
-  внатрешна колор камера  HLC542X        - 1 парче 
- PC картичка за видео надзор NV 3000  - 2 парчиња 
- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
HDD 500GB DVDR/RW                               - 1 парче 
-  Монитор 19“ LCD Samsung                      - 1 парче 
2. ВРАТА  алуминиумска електрична     - 1 парче                                   
3. БОЈЛЕР 10л Леов             - 1 парче    
4. МЕБЕЛ – столица „Нова /71”         - 1 парче   
5. ГРЕЈНО ТЕЛО -  маслен радијатор  
NEO ARH 2001         - 1 парче.   
                       

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

на трајно користење без надомест на  Општина Берово.    
 

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со градоначалникот на Општина Берово, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.                                      

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

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

 
Бр. 42-3158/11 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2031. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на  23.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ПРАВДА - БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

1.  СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР 
- колор камери             - 11 парчиња   
2.  РЕФЛЕКТОРИ                        - 5 парчињa 
3.  AЛАРМНА ЦЕНТРАЛА                 - 1 парче                                   
4.  ПOОШТЕНСКО САНДАЧЕ         - 1 парче                                   
5.  САНДАЧЕ ЗА КЛУЧЕВИ       - 1 парче  
6.  MEБЕЛ – столица  Нова/71           - 3 парчиња. 
 

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

на трајно користење без надомест на  Министерството 
за правда - Биро за судски вештачења.    

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со директорот на Бирото за судски вештачења, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука.       

                                                                                     
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/12 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2032. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на  23.4.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО-
ТО ЗА ЕКОНОМИЈА - БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

1.  СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР  
- колор камери             - 7 парчиња 
2.  РЕФЛЕКТОРИ                       - 3 парчиња         
3. ПОШТЕНСКО САНДАЧЕ           - 1 парче                                   
4. САНДАЧЕ ЗА КЛУЧЕВИ       - 1 парче.   
                                 

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

на трајно користење без надомест на  Министерството 
за економија - Биро за метрологија.    

      
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со директорот на Бирото за метрологија, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.                                      

                                                           
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/13 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2033. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

БИТОЛА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

- надворешна колор камера IP65           - 4 парчиња 
- внатрешна колор камера  HLC542X        - 1 парче 
- PC картичка за видео надзор NV 3000  - 2 парчиња 
- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
HDD 500GB DVDR/RW                 - 1 парче 
-  Монитор 19“ LCD AOL                             - 1 парче 
-  Сопствено  напојување UPS 1250 VA      - 1 парче   
2. ВРАТА  алуминиумска електрична       - 1 парче                                   
3. ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА          - 1 парче                                   
4. КЛИМА УРЕД  Фонко            - 1 парче                                   
5. БОЈЛЕРИ  - 10 л Леов                   - 6 парчиња 
- 5л Леов                  - 1 парче   
6. МЕБЕЛ – столици Бон/Б                    -13 парчиња 
7. ГРЕЈНО ТЕЛО – маслен радијатор  
NEO ARH-2001               - 1 парче. 

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

на трајно користење без надомест на Општина Битола. 
 

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со градоначалникот на Општина Битола, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.                                      

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/14 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2034. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на  23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ДЕЛЧЕВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

-  надворешна колор камера IP65           - 4 парчиња 
-  внатрешна колор камера  HLC542X        - 1 парче 
-  PC картичка за видео надзор NV 3000 - 2 парчиња 
-  Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
HDD 500GB DVDR/RW                                 - 1 парче 
-  Монитор 19“ LCD Samsung                      - 1 парче 
-  Сопствено напојување UPS 1250 VA        - 1 парче   
2. ВРАТА алуминиумска електрична           - 1 парче                                   
3. ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА                    - 1 парче 
4. МЕБЕЛ – столица „НОВА/71”            - 2 парчиња 
5. ГРЕЈНИ ТЕЛА: 
-  Конвектор                - 1 парче                                   
-  Маслен радијатор                - 1 парче.                                   
 

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

на трајно користење без надомест на  Општина Дел-
чево. 

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со градоначалникот на Општина Делчево со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука.                                      
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

     
Бр. 42-3158/15 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2035. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ДЕМИР ХИСАР 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

1.  СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од 
следните елементи: 

-  надворешна колор камера IP65           - 6 парчиња 
-  внатрешна колор камера  HLC542X         - 1 парче 
- PC картичка за видео надзор NV 3000  - 2 парчиња 
- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
HDD 500GB DVDR/RW                             - 1 парче 
-  Монитор 19“ LCD AOL                           - 1 парче 
-  Сопствено напојување  UPS 1250 VA       - 1 парче   
2. КЛИМА УРЕД  -  Фонко          - 1 парче     
3. МЕБЕЛ – столица „Нова/71”              - 1 парче 
4. ГРЕЈНИ ТЕЛА: 
- Термо печка                              - 3 парчиња    
- Маслен радијатор             - 1 парче.     
       

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

на трајно користење без надомест на Општина Демир 
Хисар.    

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со градоначалникот на Општина Демир Хисар, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука.                                   

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/16 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2036. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

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

ГЕВГЕЛИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движни 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

- надворешна колор камера IP65             - 5 парчиња 
- внатрешна колор камера HLC542X            - 1 парче 
-  PC картичка за видео надзор  NV 3000    - 2 парчиња 
-  Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
    HDD 500GB DVDR/RW Ram 2GB            - 1 парче 
- Монитор 19“ LCD AOL                               - 1 парче                                   
2. КЛИМА УРЕД - Фонко                             - 1 парче                                   
3. БОЈЛЕР  10л Леов                                      - 1 парчe   
4. ГРЕЈНО ТЕЛО – греалка електрична Валиант 

ВЕР 240                                                                  - 1 парчe 
    

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

на трајно користење без надомест на општина Гевгелија. 
 

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со градоначалникот на општина Гевгелија со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука.                                      

                                                              
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/17 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2037. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на  23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

КАВАДАРЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

1.СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

- надворешна колор камера IP65              - 5 парчиња 
-   внатрешна колор камера  HLC542X         - 1 парче 
-  PC картичка за видео надзор NV 3000     - 2 парчиња 
-  Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
   HDD 500GB DVDR/RW                              - 1 парче 
- Монитор 19“ LCD Samsung                         - 1 парче 
-  Сопствено напојување  UPS 1250 VA       - 1 парче 
2. ВРАТА алуминиумска електрична           - 1 парче                                   
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3. ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА                    - 1 парче                                   
4.  КЛИМА УРЕД Фонко                               - 1 парчe   
5. БОЈЛЕР 10 л Леов                                      - 1 парчe   
6. МЕБЕЛ – столица ИНКА /25              – 3 парчиња. 
 

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

на трајно користење без надомест на општина Кавадарци.    
 

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на општина Кавадарци, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука.                                      

                                                  
Член 4 

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

    
Бр. 42-3158/18 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2038. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

КИЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

1.  СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

-   надворешна колор камера IP65            - 6 парчиња 
-   внатрешна колор камера  HLC542X         - 1 парче 
-  PC картичка за видео надзор   NV 3000   - 2 парчиња 
-  Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
     HDD 500GB DVDR/RW                            - 1 парче 
-  Монитор 19“ LCD Samsung                        - 1 парче 
-  Сопствено напојување UPS 1250 VA        - 1 парче 
2. ВРАТА алуминиумска електрична          - 1 парче                                   
3. ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА                    - 1 парче                                   
4. КЛИМА УРЕД  Фонко                              - 1 парче       
5. МЕБЕЛ –столица  „Нова /71”                   - 1 парче        
    

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

на трајно користење без надомест на општина Кичево.    
 

Член 3 
 Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на општина Кичево, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.                                      

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

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

 
Бр. 42-3158/19 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2039. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 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 досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

- надворешна колор камера IP65           - 11 парчиња 
- внатрешна колор камера  HLC542X          - 1 парче 
- дигитален видео рекордер 16 канален       - 1 парче 
-  Монитор 19“ LCD Samsung                       - 1 парче 
- Сопствено напојување UPS 1250 VA         - 1 парче   
2. КЛИМА УРЕД Фонко                                - 1 парче   
3. БОЈЛЕР  10 л Леов                                - 2 парчиња   
4. МЕБЕЛ – столица „НОВА/71”                  - 1 парче 
5. ГРЕЈНО ТЕЛО маслен радијатор  
NEO ARH 2001                    -  1 парчe. 
      

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

на трајно користење без надомест на општина Кочани.    
 

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на општина Кочани, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.                                      

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/20 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2040. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на  23.4.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КРИВА ПАЛАНКА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

- надворешна колор камера IP65             - 4 парчиња 
- внатрешна колор камера  HLC542X          - 1 парче 
- PC картичка за видео надзор   NV 3000    - 2 парчиња 
- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
  HDD 500GB DVDR/RW                               - 1 парче 
- Монитор 19“ LCD Samsung                         - 1 парче 
2. ВРАТА алуминиумска електрична           - 1 парче                                   
3. БОЈЛЕР 10л Леов                                       - 1 парчe   
4. МЕБЕЛ – столица „Нова /71”                   - 1 парче 
5. ГРЕЈНИ ТЕЛА:   
- греалка Леникадо                                         - 1 парче    
- маслен радијатор                                         - 1 парче.     
 

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

на трајно користење без надомест на општина Крива 
Паланка.    

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на општина Крива Палан-
ка, со кој се уредуваат правата и обврските за движни-
те ствари од член 1 од оваа одлука.                                                                          

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/21 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2041. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на  23.4.2014 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 досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари  и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР   
- надворешна колор камера IP65              - 2 парчиња 
- внатрешна колор камера  HLC542X            -1 парче 
- PC картичка за видео надзор   NV 3000    - 2 парчиња 
- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
  HDD 500GB DVDR/RW                               - 1 парче 
- Монитор 19“ LCD AOL                               - 1 парче 

2. ВРАТА алуминиумска електрична           - 1 парче                                                                       
3. КЛИМА УРЕД Фонко                                - 1 парче     
4.БОЈЛЕР 10л Леов                                   - 2 парчиња   
5. МЕБЕЛ – столица „Нова /71”                    - 1 парче 
6. ГРЕЈНИ ТЕЛА:  
- електрична греалка Ваилант ВЕР 200   - 3 парчиња 
- маслен радијатор                                         - 1 парче.   
                         

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

на трајно користење без надомест на општина Куманово.    
     

Член 3 
 Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на општина Куманово, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука.                                      

                                                     
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/22 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2042. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

МАКЕДОНСКИ БРОД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

- надворешна колор камера IP65             - 5 парчиња 
- внатрешна колор камера  HLC542X          - 1 парче 
- PC картичка за видео надзор NV 3000     - 2 парчиња 
- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
  HDD 500GB DVDR/RW                              - 1 парче 
- Монитор 19“ LCD AOL                              - 1 парче 
-  Сопствено напојување  UPS 1250 VA      - 1 парче      
2. МЕБЕЛ – столица „Нова /71”                   - 1 парче 
3. ГРЕЈНО  ТЕЛО -  маслен радијатор        - 1 парче.   
                        

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

на трајно користење без надомест на општина Маке-
донски Брод. 

      
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со градоначалникот на општина Македонски 
Брод, со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 од оваа одлука.                                      
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-3158/23 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2043. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движната 
ствар и тоа: 

1. МЕБЕЛ – столица „Нова /71” -  2 парчиња.  
                     

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

трајно користење без надомест на Министерството за 
финансии.    

      
Член 3 

 Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со министерот за финансии, со кој се уредува-
ат правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука.                                      

                                                       
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/24 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2044. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на  23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движната 
ствар и тоа: 

1. МЕБЕЛ – столица „Нова / 71” -  1 парче.  

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

трајно користење без надомест на  Министерството за 
култура.    

      
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со министерот за култура, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движнaтa ствар од член 1 од 
оваа одлука.                                      

                                                           
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/25 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2045. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движната 
ствар и тоа: 

1. МЕБЕЛ – столица „Нова / 71”  -  1 парче.  
                     

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

трајно користење без надомест на Министерството за 
правда.    

      
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со министерот за правда, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука.                                      

                                                            
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/26 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2046. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 



 Стр. 22 - Бр. 68                                                                                        29 април 2014 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движната 
ствар  и тоа: 

1. МЕБЕЛ – столица „Нова / 71”  -  3 парчиња.  
                     

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

трајно користење без надомест на  Министерството за 
транспорт и врски.    

      
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со министерот за транспорт и врски, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука.                                      

                                                           
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/27 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2047. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРС-

ТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 
И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движната 
ствар и тоа: 

1. МЕБЕЛ – столица„Нова / 71”   -  1 парче.  
 

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

трајно користење без надомест на Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство.    

      
Член 3 

 Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, со кој се уредуваат правата и обврски-
те за движната ствар од член 1 од оваа одлука.                                      

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

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

 
Бр. 42-3158/28 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2048. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

- надворешна колор камера IP65             - 7 парчиња 
- внатрешна колор камера  HLC542X          - 1 парче 
- PC картичка за видео надзор   NV 3000   - 2 парчиња 
- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
   HDD 500GB DVDR/RW                             - 1 парче 
- Монитор 19“ LCD Samsung                        - 1 парче 
2. ВРАТА алуминиумска електрична          - 1 парче                                   
3. ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА                    - 1 парче                                   
4. КЛИМА УРЕД  Фонко                              - 1 парче                                   
5. БОЈЛЕР 10л Леов                                 - 3 парчиња.   
 

Член 2 
 Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на општина 
Охрид.    

 
Член 3 

 Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на општина Охрид, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.                                                                  

                                                    
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/29 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2049. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 



29 април 2014  Бр. 68 - Стр. 23 

 
 

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

ГАЗИ БАБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

- надворешна колор камера IP65            - 11 парчиња 
- внатрешна колор камера  HLC542X           - 1 парче 
- дигитален видео рекордер 16 канален       - 1 парче 
- Монитор 19“ LCD Samsung                        - 1 парче 
2. РЕФЛЕКТОРИ                                       - 4 парчиња 
3. ПОШТЕНСКО САНДАЧЕ                        - 1 парче                                   
4. САНДАЧЕ ЗА КЛУЧЕВИ                         - 1 парче                                   
5. ГРЕЈНO  ТЕЛO – маслен радијатор         - 1 парчe 
6. MEБЕЛ – столица „Нова / 71”                  - 1 парчe. 
              

Член 2 
 Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на општина Гази 
Баба.    

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со градоначалникот на општина Гази Баба, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука.                                      

                                                            
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/30 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2050. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

КИСЕЛА ВОДА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. ПОШТЕНСКО САНДАЧЕ                       - 1 парче                                   
2. САНДАЧЕ ЗА КЛУЧЕВИ                        - 1 парче                                   
3. MEБЕЛ – столица со раконслон              - 1 парчe.             
        

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

на трајно користење без надомест на  општина Кисела 
Вода.    

Член 3 
 Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на општина Кисела Вода, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука.                                      

                                                           
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/31 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

2051. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ДЕБАР 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

- надворешна колор камера IP65              - 6 парчиња 
- внатрешна колор камера  HLC542X           - 1 парче 
-  PC картичка за видео надзор   NV 3000   - 2 парчиња 
- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
  HDD 500GB DVDR/RW                               - 1 парче 
-  Монитор 19“ LCD AOL                              - 1 парче 
-  Сопствено напојување UPS 1250 VA        - 1 парче   
2. ГРЕЈНИ ТЕЛА - термо печки Енџи     - 2 парчиња 
- термо печка Огрев                                       - 1 парче. 
                       

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

на трајно користење без надомест на  општина Дебар. 
 

Член 3 
 Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со градоначалникот на општина Дебар со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.                                                                          

                                                    
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/32 Заменик на претседателот 

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



 Стр. 24 - Бр. 68                                                                                        29 април 2014 
 

2052. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ГОСТИВАР 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

-  надворешна колор камера IP65           -   5 парчиња 
-  внатрешна колор камера  HLC542X        - 1 парче 
- PC картичка за видео надзор  NV 3000 - 2 парчиња 
- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
     HDD 500GB DVDR/RW            - 1 парче 
-  Монитор 19“ LCD AOL              - 1 парче 
-  Сопствено напојување  UPS 1250 VA      - 1 парче   
2. ВРАТА алуминиумска електрична          - 1 парче   
3. МЕБЕЛ-столица„Нова / 71”          - 1 парче.    
   

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

на трајно користење без надомест на  општина Гости-
вар. 

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со градоначалникот на Општина Гостивар со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука.                                                                       

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/33 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2053. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

КРАТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

- надворешна колор камера IP65           - 4 парчиња 
- внатрешна колор камера  HLC542X         - 1 парче 
- PC картичка за видео надзор NV 3000  - 2 парчиња 
- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
     HDD 500GB DVDR/RW           - 1 парче 
- Монитор 19“ LCD AOL         - 1 парче 
- Сопствено напојување UPS 1250 VA        - 1 парче   
2. БОЈЛЕР 10л Леов           - 1 парче 
3. МЕБЕЛ – столица  „Нова / 71”         - 1 парче                
4. ГРЕЈНО ТЕЛО – маслен радијатор        - 1 парчe.         
           

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

на трајно користење без надомест на општина Кратово.    
 

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со градоначалникот на Општина Кратово, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука.                                                               

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/34 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2054. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

КРУШЕВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

- надворешна колор камера IP65            - 2 парчиња 
- внатрешна колор камера  HLC542X       - 1 парче 
- PC картичка за видео надзор   NV 3000     - 1 парче 
- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
HDD 500GB DVDR/RW            - 1 парче 
- Монитор 19“ LCD AOL          - 1 парче 
- Сопствено напојување UPS 1250 VA         - 1 парче   
2. ВРАТА ауминиумска електрична       - 1 парче                                   
3. БОЈЛЕР    10л Леов           - 1 парче    
4. МЕБЕЛ – столица  „Нова / 71”        - 1 парче             
5. ГРЕЈНИ ТЕЛА:                  
- греалка                                                      -  1 парче                                   
- радијатор маслен                                 - 2 парчиња.    
           

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

на трајно користење без надомест на Општина Кру-
шево.    
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Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на Општина Крушево, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука.                                                                

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/35 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2055. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

НЕГОТИНО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

-  надворешна колор камера IP65            - 5 парчиња 
-  внатрешна колор камера  HLC542X       -   1 парче 
- PC картичка за видео надзор  NV 3000 - 2 парчиња 
- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
     HDD 500GB DVDR/RW         - 1 парче 
-  Монитор 19“ LCD AOL             - 1 парче 
-  Сопствено напојување UPS 1250 VA       - 1 парче   
2. ВРАТА  алуминиумска електрична        - 1 парче                                   
3. КЛИМА УРЕД  Фонко           - 1 парче                                   
4. БОЈЛЕР   10л Леов            - 1 парче  
5. МЕБЕЛ – столица„Нова / 71”              - 7 парчиња 
6. ГРЕЈНО ТЕЛО – вентилатор Вивакс       - 1 парчe. 
 

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

на трајно користење без надомест на Општина Него-
тино.   

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на Општина Неготино, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука.                                  

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/36 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2056. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на  
23.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-
ТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА -ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН  

ИНСПЕКТОРАТ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

-  внатрешна колор камера VIDO HLC542X  - 4 парчиња 
-  Монитор 19“ LCD Samsung          - 1 парче 
-   Дигитален видео рекордер 1304             - 1 парче 
-   Хард диск WD 5060           - 1 парче 
2. ПОШТЕНСКО САНДАЧЕ         - 1 парче                                                 
3. САНДАЧЕ ЗА КЛУЧЕВИ        - 1 парче                                   
4. MEБЕЛ – столица „Нова / 71”           - 2 парчиња. 
                     

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на Министерство-
то за економија - Државен пазарен инспекторат.    

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со директорот на Државниот пазарен инспек-
торат, со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 од оваа одлука.                                                                                       

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/37 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2057. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

  
О Д Л УК А 

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

РАДОВИШ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

-  надворешна колор камера IP65            - 3 парчиња 
-  внатрешна колор камера  HLC542X       - 1 парче 
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- PC картичка за видео надзор   NV 3000     - 1 парче 
- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
     HDD 500GB DVDR/RW          - 1 парче 
-  Монитор 19“ LCD AOL         - 1 парче 
-  Сопствено напојување UPS 1250 VA       - 1 парче   
2. КЛИМА УРЕД Фонко           - 1 парче   
3. БОЈЛЕР 10л Леов            - 1 парче   
4. ГРЕЈНИ  ТЕЛА: 
- електрична греалка Ваилант ВЕР 250       - 1 парче 
- маслен радијатор NEO ARH 1909             - 1 парче. 
 

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

на трајно користење без надомест на општина Радо-
виш.    

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија склучува 
договор со градоначалникот на општина Радовиш, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука.           

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/38 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2058. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движната 
ствар  и тоа: 

1. МЕБЕЛ    - столица „Нова / 71”      - 1 парче. 
 

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

трајно користење без надомест на општина Свети Ни-
коле.  

   
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на општина Свети Николе, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движната 
ствар од член 1 од оваа одлука.                                      

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/39 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2059. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

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

ВЕЛЕС 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

-  надворешна колор камера IP65           - 6 парчиња 
-  внатрешна колор камера  HLC542X         - 1 парче 
- PC картичка за видео надзор NV 3000  - 2 парчиња 
- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
HDD 500GB DVDR/RW                               - 1 парче 
-  Монитор 19“ LCD AOL                              - 1 парче 
-  Сопствено напојување UPS 1250 VA       - 1 парче     
2. ВРАТА алуминиумска електрична        - 1 парче                                                                     
3. КЛИМА УРЕД  Фонко           - 1 парче                                   
4. БОЈЛЕР      10л Леов          - 1 парче   
5. МЕБЕЛ – столица „Нова / 71”       - 1 парче 
6. ГРЕЈНИ ТЕЛА - гусени радијатори  
со 1-15 ребра          - 2 парчиња.            
         

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

на трајно користење без надомест на  општина Велес. 
 

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на општина Велес со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.                                      

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/40 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2060. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

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

ПРИЛЕП 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари  и тоа: 
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1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

-  надворешна колор камера IP65            - 6 парчиња 
-  внатрешна колор камера  HLC542X        - 1 парче 
- PC картичка за видео надзор NV 3000  - 2 парчиња 
- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
     HDD 500GB DVDR/RW           - 1 парче 
-  Монитор 19“ LCD Samsung          - 1 парче 
-   Сопствено напојување UPS 1250 VA       - 1 парче 
2. ВРАТА  алуминиумска електрична        `- 1 парче                                   
3. ГРЕЈНО ТЕЛО – маслен радијатор         - 1 парчe.   
           

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

на трајно користење без надомест на Општина Прилеп.  
   

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на Општина Прилеп, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука.         

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/41 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2061. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

НА ПРОБИШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

-  надворешна колор камера IP65            - 4 парчиња 
-  внатрешна колор камера  HLC542X        - 1 парче 
- PC картичка за видео надзор NV 3000  - 2 парчиња 
- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
     HDD 500GB DVDR/RW           - 1 парче 
-  Монитор 19“ LCD Samsung                        - 1 парче 
-  Сопствено напојување  UPS                   - 1 парче 
2. ВРАТА  алуминиумска електрична         - 1 парче   
3. МЕБЕЛ –столица  „Нова / 71”                  - 1 парче.                               
                     

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

на трајно користење без надомест на Општина Про-
биштип.    

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на Општина Пробиштип, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука.           

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

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

 
Бр. 42-3158/42 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2062. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

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

РЕСЕН 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

-  надворешна колор камера IP65          - 6 парчиња 
-  внатрешна колор камера  HLC542X         - 1 парче 
- PC картичка за видео надзор NV 3000  - 2 парчиња 
- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
     HDD 500GB DVDR/RW          - 1 парче 
-  Монитор 19“ LCD Samsung           - 1 парче 
-  Сопствено напојување  UPS 1250 VA       - 1 парче   
2. ВРАТА алуминиумска електрична         - 1 парче                                   
3. КЛИМА УРЕД Фонко                              - 1 парче.                                   
 

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

на трајно користење без надомест на Општина Ресен.    
 

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на Општина Ресен, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.                                                                                   

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/43 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2063. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.4.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ШТИП 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари и тоа  : 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-
ните елементи: 

-  надворешна колор камера IP65          - 7 парчиња 
-  внатрешна колор камера  HLC542X        - 1 парче 
- PC картичка за видео надзор NV 3000  - 2 парчиња 
- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 
HDD 500GB DVDR/RW           - 1 парче 
-  Монитор 19“ LCD AOL              - 1 парче 
-  Сопствено напојување UPS 1250 VA       - 1 парче   
2. ВРАТА  алиминиумска електрична         - 1 парче                                   
3. ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА               - 1 парче      
4. МЕБЕЛ –столица „Нова / 71”               - 1 парче.     
                          

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

на трајно користење без надомест на Општина Штип.    
    

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на Општина Штип, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.                  

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/44 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2064. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

СТРУГА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува користењето на движните 
ствари и тоа: 

1. ГРЕЈНИ ТЕЛА 
- конвектор 1500 W             - 1 парчe 
- конвектор 2500 W                    - 2 парчиња.  
             

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

на трајно користење без надомест на Општина Струга .    

Член 3 
Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на Општина Струга, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.              

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/45 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2065. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.04.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

СТРУМИЦА 
 

Член  1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија му престанува  користењето на движната 
ствар и тоа: 

1. ГРЕЈНO ТЕЛO -  маслен радијатор       - 1 парчe. 
                           

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

трајно користење без надомест на општина Струмица.    
 

Член 3 
 Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија  склучува 
договор со градоначалникот на општина Струмица, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 
од член 1 од оваа одлука.                                      

                                         
Член 4 

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

 
Бр. 42-3158/46 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2066. 
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 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.04.2014 година, донесе 



29 април 2014  Бр. 68 - Стр. 29 

 
 

ОДЛУКА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ТЕТОВО 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија му престанува  користењето на движните 

ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-

ните елементи: 

-  надворешна колор камера IP65           - 5 парчиња 

-  внатрешна колор камера  HLC542X        - 1 парче 

- PC картичка за видео надзор  NV 3000 - 2 парчиња 

- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 

     HDD 500GB DVDR/RW          - 1 парче 

-  Монитор 19“ LCD Samsung                     - 1 парче 

-  Сопствено напојување  UPS 1250 VA       - 1 парче 

2. ВРАТА  алуминиумска електрична        - 1 парче                                   

3. БОЈЛЕР 10л Леов            - 1 парче   

4. МЕБЕЛ – столица  „Нова /71”        - 1 парче. 

                

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Тетово.    

 

Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 

договор со градоначалникот на општина Тетово, со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари 

од член 1 од оваа одлука.          

                                                                           

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-3158/47 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2067. 

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 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 23.04.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ВАЛАНДОВО 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија му престанува  користењето на движните 

ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-

ните елементи: 

-  надворешна колор камера IP65           - 7 парчиња 

-  внатрешна колор камера  HLC542X        - 1 парче 

- PC картичка за видео надзор NV 3000  - 2 парчиња 

- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 

HDD 500GB DVDR/RW          - 1 парче 

-  Монитор 19“ LCD AOL          - 1 парче 

-  Сопствено напојување UPS 1250 VA       - 1 парче   

2. ВРАТА алуминиумска електрична      - 1 парче    

3. MEБЕЛ – столица „Нова /71”        - 1 парче.       

                          

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на  Општина Валан-

дово. 

  

Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија  склучува 

договор со градоначалникот на Општина Валандово со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-

ри од член 1 од оваа одлука.                               
                                                                           

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-3158/48 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2068. 

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 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 23.04.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ВИНИЦА 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија му престанува  користењето на движните 

ствари и тоа: 

1. СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР составен од след-

ните елементи: 

-  надворешна колор камера IP65            - 4 парчиња 

-  внатрешна колор камера  HLC542X         - 1 парче 

- PC картичка за видео надзор NV 3000  - 2 парчиња 

- Персонален компјутер Celeron 430 1.8Hz 

HDD 500GB DVDR/RW                            - 1 парче 

-  Монитор 19“ LCD AOL                        - 1 парче 

-  Сопствено напојување UPS 1250 VA      - 1 парче   

2. БОЈЛЕР  10л Леов                       - 2 парчиња   
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3. МЕБЕЛ – столица „Нова /71”           - 1 парче 

4. ГРЕЈНО ТЕЛО – електерична греалка  Ваилант 

 ВЕР-200 (2 КВ)             - 1 парче.   

  

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Виница. 

 

Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија  склучува 

договор со градоначалникот на Општина Виница со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари 

од член 1 од оваа одлука.                          

                                                                         

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-3158/49 Заменик на претседателот  

23 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2069. 

Врз основа на член 9 од Законот за извршување на 

одлуките на Европскиот суд за човекови права („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 67/09 и 

43/14), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 23.04.2014  година  донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИ-

РАЊЕ НА  МЕЃУРЕСОРСКА КОМИСИЈА ЗА ИЗ-

ВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ  

СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

 

Член 1 

Во Решението за формирање на Меѓуресорската ко-

мисија за извршување на одлуките на Европскиот суд 

за човекови права  („Службен весник на Република Ма-

кедонија ” бр. 32/12), членот 1 се менува и гласи:  

„Со ова решение се формира Меѓуресорска комиси-

ја за извршување на одлуките на Европскиот суд за чо-

векови права во следниот состав:  

- функционерите кои раководат со Министерството 

за правда, Министерството за внатрешни работи, Ми-

нистерството за надворешни работи, Министерството 

за финансии,   

- претседателот на Судскиот совет  на  Република  

Македонија,  

- претседателот  на  Врховниот  суд  на  Република 

Македонија,   

- претседателот на Уставниот суд на Република Ма-

кедонија,  

- претседателот на Апелациониот суд во Скопје,  

- претседателот на Апелациониот суд во Штип,  

- претседателот на Апелациониот суд во Битола,  

- претседателот на Апелациониот суд во Гостивар,  

- претседателот на Вишиот управен суд,  

- претседателот  на  Советот  на  јавните  обвини-

тели,   

- Јавниот  обвинител  на Република Македонија и  

- владиниот агент.” 

 

Член 2 

Ова  решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија. “ 

 

Бр. 42-3033/1 Претседател на Владата 

23 април 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2070. 

Врз основа на член 8 ставови 10, 11 и 12, член 9 

став 2, член 12 став 2, член 13 став 3, член 14 став 2, 

член 16 став 3, член 17 став 3, член 18 став 5 и член 20 

став 3 од Законот за семенски и саден материјал за зем-

јоделски растенија (“Службен весник на Република 

Македонија” бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 

187/13 и 43/14), министерот за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГО-

ВИЈА СО СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ ОД ФУРАЖНИ  

РАСТЕНИЈА И РЕПА 

 

Член 1 

Во Правилникот за трговија со семенски материјал 

од фуражни растенија и репа (“Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 08/07), Прилозите 5 и 8 се за-

менуваат со нови Прилози 5 и 8 кои се составен дел на 

овој правилник.  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр.18-137/1 Министер за земјоделство, 

27 март 2014 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Љупчо Димовски, с.р. 



29 април 2014  Бр. 68 - Стр. 31 

 
 

 



 Стр. 32 - Бр. 68                                                                                        29 април 2014 
 

 
 
 
 



29 април 2014  Бр. 68 - Стр. 33 

 
 

2071. 
Врз основа на член 8 ставови 10, 11 и 12, член 9 став 2, член 14 став 2, член 16 став 3, член 17 став 3, член 18 

став 5 и член 20 став 3 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВИЈА СО СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ ОД ТУТУН 
  

Член 1 
Во Правилник за трговија со семенски материјал од тутун („Службен весник на Република Македонија” бр. 

28/08), Прилогот 5 се заменува со нов Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.  
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

      Бр. 18-138/1                                                                   Министер за земјоделство, 
27 март 2014 година шумарство и водостопанство, 
          Скопје                                                                    Љупчо Димовски, с.р. 
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2072. 

Врз основа на член 5 став 6 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (“Службен вес-

ник на Република Македонија” бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14), министерот за земјоделство, 

шумарство и водостопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА СНАБДУ-

ВАЧОТ ЗА ДА СЕ ЗАПИШЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ 

НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТРИТЕ И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за условите што треба да ги исполнува снабдувачот за да се запише во регистарот на саден 

материјал,содржината и начинот на водење на регистрите и содржината на барањето за запишување  (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 08/07), образците 1, 2 и 3 се заменуваат со нови образци 1, 2 и 3 кои се сос-

тавен дел на овој правилник.  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.18-139/1                                                                                          Министер за земјоделство, 

27 март 2014 година   шумарство и водостопанство, 

Скопје                                                                                          Љупчо Димовски, с.р. 



29 април 2014  Бр. 68 - Стр. 35 

 
 

 



 Стр. 36 - Бр. 68                                                                                        29 април 2014 
 

 



29 април 2014  Бр. 68 - Стр. 37 

 
 

 



 Стр. 38 - Бр. 68                                                                                        29 април 2014 
 

 
 
 
 



29 април 2014  Бр. 68 - Стр. 39 

 
 

2073. 
Врз основа на член 34 став 3, член 36 став 4 и член 41 став 3 од Законот за семенски и саден материјал за зем-

јоделски растенија („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 
43/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СОРТАТА ВО НАЦИОНАЛНА СОРТНА 
ЛИСТА И ЗА ВОДЕЊЕ НА НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА 

  
Член 1 

Во Правилникот за запишување на сортата во национална сортна листа и за водење на национална сортна ли-
ста („Службен весник на Република Македонија” бр. 103/09), Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е соста-
вен дел на овој правилник.  

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
      Бр. 18-140/1                                                                   Министер за земјоделство, 
27 март 2014 година шумарство и водостопанство, 
        Скопје                                                                   Љупчо Димовски, с.р. 

 



 Стр. 40 - Бр. 68                                                                                        29 април 2014 
 

2074. 
Врз основа на член 8 ставови 10, 11 и 12, член 9 став 2, член 12 став 2, член 13 став 3, член 14 став 2, член 16 

став 3, член 17 став 3, член 18 став 5 и член 20 став 3 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски рас-
тенија („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14), мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВИЈА СО СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ ОД 
 МАСЛОДАЈНИ И ВЛАКНОДАЈНИ РАСТЕНИЈА 

  
Член 1 

Во Правилникот за трговија со семенски материјал од маслодајни и влакнодајни растенија („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 32/07), Прилозите 5 и 8 се заменуваат со нови Прилози 5 и 8 кои се составен дел на 
овој правилник.  

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
      Бр. 18-142/1                                                                  Министер за земјоделство, 
27 март 2014 година шумарство и водостопанство, 
         Скопје                                                                   Љупчо Димовски, с.р. 

 



29 април 2014  Бр. 68 - Стр. 41 
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2075. 

Врз основа на член 50 став 5 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14), министерот за земјоделс-

тво, шумарство и водостопанство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОДОЛЖУ-

ВАЊЕ НА ЗАПИШУВАЊЕТО НА СОРТАТА ВО НАЦИОНАЛНАТА СОРТНА ЛИСТА, КАКО И НАЧИНОТ 

И ПОСТАПКАТА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЗАПИШУВАЊЕТО 

  

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за продолжување на запишувањето на сортата во наци-

оналната сортна листа, како и начинот и постапката за продолжување на запишувањето („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 137/10), Прилогот се заменува со нов Прилог  кој е составен дел на овој правилник.  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

      Бр. 18-143/1                                                             Министер за земјоделство, 

27 март 2014 година шумарство и водостопанство, 

          Скопје                                                               Љупчо Димовски, с.р. 

 



29 април 2014  Бр. 68 - Стр. 43 
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2076. 
Врз основа на член 8 ставови 10, 11 и 12, член 9 став 2, член 12 став 2, член 13 став 3, член 14 став 2, член 16 

став 3, член 17 став 3, член 18 став 5 и член 20 став 3 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски рас-
тенија („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14), мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВИЈА СО СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ ОД ЖИТНИ  
РАСТЕНИЈА 

  
Член 1 

Во Правилникот за трговија со семенски материјал од житни растенија („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 08/07), Прилозите 5 и 9 се заменуваат со нови Прилози 5 и 9 кои се составен дел на овој правилник.  

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
    Бр. 18-144/1                                                              Министер за земјоделство, 
27 март 2014 година шумарство и водостопанство, 
        Скопје                                                                Љупчо Димовски, с.р. 

 



29 април 2014  Бр. 68 - Стр. 45 

 
 



 Стр. 46 - Бр. 68                                                                                        29 април 2014 
 

 
2077. 

Врз основа на член 8 ставови 10, 11 и 12, член 9 став 2, член 14 став 2, член 16 став 3, член 17 став 3, член 18 
став 5 и член 20 став 3 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВИЈА СО СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ  
ОД ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА 

  
Член 1 

Во Правилник за трговија со семенски материјал од градинарски растенија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 59/07), Прилозите 5 и 8 се заменуваат со нови Прилози 5 и 8  кои се составен дел на овој правил-
ник.  

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
       Бр. 18-145/1                                                                     Министер за земјоделство, 
27 март 2014 година шумарство и водостопанство, 
         Скопје                                                                    Љупчо Димовски, с.р. 

 
 
   
 
     



29 април 2014  Бр. 68 - Стр. 47 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

2078. 

Врз основа на член 24 став (4) од Законот за заштита на природата (“Службен весник на Република Македо-

нија”бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13 и 41/14), министерот за животна средина и 

просторно планирање, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАУЧНО 

ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ПРИРОДАТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за издавање дозвола за спроведување на научно истражување во природата (“Службен весник 

на Република Македонија”бр. 101/09) во членот 5 ставот (4) се менува и гласи: 

„Врз основа на оценката од став (1) на овој член и мислењето од став (3) на овој член, Управата за животна 

средина подготвува мислење што го доставува до министерот за животна средина и просторно планирање, најдоц-

на 60 дена од денот на добивањето на барањето врз основа на кое се издава дозвола.“ 

 

Член 2 

Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

    

Бр.07-1240/2                                                                                                                        Министер за животна средина  

11 април 2014 година                                                                                          и просторно планирање, 

Скопје                                                                                         Абдилаќим Адеми, с.р. 



29 април 2014  Бр. 68 - Стр. 49 

 
 

 



 Стр. 50 - Бр. 68                                                                                        29 април 2014 
 

 



29 април 2014  Бр. 68 - Стр. 51 

 
 

 



 Стр. 52 - Бр. 68                                                                                        29 април 2014 
 

 



29 април 2014  Бр. 68 - Стр. 53 

 
 

 



 Стр. 54 - Бр. 68                                                                                        29 април 2014 
 

 
 
 
 



29 април 2014  Бр. 68 - Стр. 55 

 
 

   
2079. 

Врз основа на член 84, став (7) од Законот за управување со отпадот (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 68/04, 107/07,102/08, 143/98, 124/10, 51/ 11, 123/12, 147/13 и 163/13), министерот за животна средина и 
просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л  Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ 
ДОЗВОЛА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОПЕРАТОР НА ДЕПОНИЈА 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање дозвола, како и формата и содржината на 
дозволата за оператор на депонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 140/07), Прилозите бр. 1 и бр. 
2  се заменуваат со нови  Прилози  бр. 1 и бр. 2 кои се  составен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.07-2320/4                                                                                                                                  Министер за животна средина  

16 април 2014 година                                                                                                        и просторно планирање, 
Скопје                                                                                                         Абдилаќим Адеми, с.р. 
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29 април 2014  Бр. 68 - Стр. 57 

 
 

 



 Стр. 58 - Бр. 68                                                                                        29 април 2014 
 

 



29 април 2014  Бр. 68 - Стр. 59 
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29 април 2014  Бр. 68 - Стр. 61 
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2080. 
Врз основа на член 39, ставови (4) и (10) од од Законот за управување со отпадот ("Службен весник на Репуб-

лика Македонија" бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11,  123/12, 147/13 и 163/13), министерот за животна 
средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ  ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДНЕВНИКОТ ЗА ЕВИ-
ДЕНЦИЈА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ФОРМУЛАРИТЕ ЗА 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ НА ОТПАДОТ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ  

ЗА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД 
 

Член 1 
Во  Правилникот за за формата и содржината на дневникот за евиденција за постапување со отпад, формата и 

содржината на формуларите за транспорт на отпадот и формата и содржината на обрасците за годишни  извештаи 
за  постапување со отпад (“Службен весник на Република Македонија“ бр.  7/06), Прилозите  1, 2, 3, 4, 6 и 7 се  за-
менуваат со нови Прилози  1, 2, 3, 4, 6 и 7   кои се  составен  дел  на овој правилник. 

  
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
     Бр.07-2323/1    Министер за животна средина  
27 март 2014 година                                                                                                       и просторно планирање, 
         Скопје                                                                                                         Абдилаќим Адеми, с.р. 
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________________________ 

2081. 
Врз основа на член 99 став (6) од Законот за управување со отпадот (“Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 68/04, 107/07,102/08, 143/98, 124/10, 151/11, 123/12, 147/13 и 163/13), министерот за животна средина и 
просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИ-
ВАЊЕ ДОЗВОЛА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА  ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ  

ОПЕРАТОР НА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГОРЕЊЕ ИЛИ СОГОРУВАЊЕ НА ОТПАД 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање дозвола, како и формата и содржината на 

дозволата за  вршење на дејност оператор на инсталација за горење или согорување на отпад  (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 108/09), Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој  е составен дел на овој правил-
ник. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.07-2325/4                                                                                                                                    Министер за животна средина  

16 април 2014 година                                                                                                 и просторно планирање, 
Скопје                                                                                                   Абдилаќим Адеми, с.р. 
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________________________ 

2082. 
Враз основа на член 31 став  (3)  од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и аку-

мулатори ( “Службен весник на Република Македонија “ бр. 140/10, 47/11, 148/11 и 39/12),  министерот за живот-
на средина и просторно планирање,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ  ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА ИЗВЕШТАИ-
ТЕ ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА СОБРАНИТЕ ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА  КОЛИЧИНИТЕ НА 
ПРЕВЗЕМНИ, ТРЕТИРАНИ ИЛИ РЕЦИКЛИРАНИ ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, КАКО И  

НАЧИНОТ НА НИВНОТО ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот  за формата и содржината на обрасците на извештаите за количините на собраните отпадни 

батерии и акумулатори и за  количините на превземни, третирани или рециклирани отпадни батерии и акумула-
тори, како и начинот на нивното подготвување и доставување (“Службен весник на Република Македонија “ 
бр.167/10), Прилозите 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3 кои се составен дел  на овој правилник. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.07-2331/4                                                                                                                               Министер за животна средина  

16 април 2014 година                                                                                                     и просторно планирање, 
Скопје                                                                                                      Абдилаќим Адеми, с.р. 

_________ 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2083. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македонија", 
бр. 95/2005; 25/2007; 7/2008; 57/2010; 135/2011; 
13/2013; 188/2013 и 43/2014 година), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по Барањето бр. 08-УП1-52 од 25.03.2014 година, 
на седницата одржана на ден 16.04.2014 година го до-
несе следното        

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Тања Поповска од Скопје, издадена со Решение бр. 07-
1550/3  од 29.06.2009  година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на Та-
ња Поповска се дава за период од пет години од денот 
на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Тања Попов-
ска престанува да важи и пред истекот на рокот ут-
врден во точка 2 на ова Решение во случаите предвиде-
ни со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-52 Комисија за хартии од вредност 

 16 април 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

2084. 
Врз основа на член 9, член 25 и член 27 од Законот 

за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010,  
135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), постапувајќи 
по Барањето на Реплек АД Скопје за одобрување на 
приватна понуда на хартии од вредност, поднесено на 
ден 1.4.2014 година и дополнето на ден 8.4.2014 го-
дина, Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија, на седницата одржана на ден 16.4.2014 го-
дина донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 
СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА 

ПОНУДА 
 
1. На Реплек АД Скопје се дава одобрение за про-

дажба на сопствени акции по пат на приватна понуда и 
тоа 1.580 обични акции во вкупен износ од 71.100.000 
денари, согласно Одлуката бр. 1111 од 31.03.2014 годи-
на за продажба на сопствени акции по пат на приватна 
понуда донесена на Седница на Собранието на акцио-
нери на Реплек АД Скопје одржано на ден 31.03.2014 
година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и согласно Одлуката бр. 1111 од 
31.03.2014 година за продажба на сопствени акции по 

пат на приватна понуда донесена на Седница на Собра-
нието на акционери на Реплек АД Скопје одржано на 
ден 31.03.2014 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен веднаш, но не подоц-
на од три работни дена, по истекот на рокот за реализа-
ција на приватната понуда, да ги пријави за упис во 
депозитарот на хартии од вредност промените на соп-
ственоста на акциите настанати како резултат на реали-
зацијата на приватната понуда на сопствени акции. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на промените во акционерската 
книга која се води во депозитарот за хартии од вред-
ност до Комисијата за хартии од вредност да достави 
доказ дека е извршен упис на промените. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-53 Комисија за хартии од вредност 

 16 април 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

2085. 
Врз основа на член 11 став (7), член 12 став (3), 

член 13 став (7), член 14 став (4), член 15 став (10) и 
член 31 став (6) од Законот за идентификација и регис-
трација на животните (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 95/12 и 27/14), директорот на Агенци-
јата за храна и ветеринарство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА 
ЖИВОТНИ ОД ВИДОТ ГОВЕДА (

*
) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат: 
1) содржината и начинот на водење на Електронска 

база на податоци, податоците кои одгледувачот треба 
да ги достави до Агенцијата за храна и ветеринарство 
(во понатамошниот текст: Агенцијата) како и начинот 
на известување до Електронската база на податоци; 

                            
(*)

Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата бр. 
1760/2000 на Европскиот парламент и совет од 17 Јули 2000 годи-
на каде се воспоставува систем за идентификација и регистрација 
на животни од видот говеда во однос на означувањето на говед-
ското и производите од говедското месо и укинување на Регула-
тивата на Советот (ЕC) бр. 820/97,последен пат изменета со Регу-
латива на совет 32006R1791; CELEX бр. 32000R1760; Регулатива 
на комисијата (EК) Бр. 1082/2003од 23 јуни 2003за правилата за 
спроведување на Регулативата (EК) Бр. 1760/2000 на Европскиот 
Парламент и Совет за минималните контроли кои треба да се из-
вршат во рамките на системот на идентификација и регистрација 
на говеда; CELEX бр.32003R1082; Регулатива на комисијата од 
29 април 2004 година за спроведување на Регулатива (ЕЗ) бр. 
1760/2000 на Европскиот Парламент и на Советот во однос на оз-
наки за уво, пасоши и регистри на одгледувалишта, CELEX бр. 
32004R0911; Директива бр.(64/432/ЕЗ) на Советот од 26 јуни 
1964,  услови за  здравствена заштита на животните при ставање 
во промет во заедницата за говеда и свињи, CELEX 
бр.31964L0432: Регулатива на Комисијата од 27 Април 2005 за 
овластување на специфичен систем за идентификација на живот-
ни од видот говеда чувани за културни и историски цели во одоб-
рени објекти, како што е наведено во регулативата (ЕЦ) бр. 
1760/2000 од Европскиот Парламент и Советот, CELEX бр. 
32005R0644. 
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2) изгледот и податоците кои ги содржат средствата 
за идентификација на говеда, како и другите барања 
кои средствата за идентификација треба да ги исполнат 
за говеда; 

3) формата, содржината и начинот на водење на Ре-
гистарот на одгледувалиште за говеда; 

4) начинот на идентификација и регистрација на 
животни од видот говеда; 

5) формата и содржината на пасошот и привремени-
от документ за движење, како и начинот за издавање на 
пасош за говеда и 

6) формата и содржината на годишниот извештај од 
извршените контроли. 

 
Член 2 

Овој правилник се применува без да е во спротив-
ност со мерките за контрола и сузбивање на заразни 
болести и без оглед на Правилникот за начинот и по-
стапките за увоз и транзит и начинот и постапките за 
вршење на проверки и преглед на пратки домашни ми-
леници од видовите птици кои не се наменети за трго-
вија или за пренос на други лица и се придружени од 
сопственикот или одговорно лице како и формата и 
содржината на ветеринарно - здравствениот сертифи-
кат или друг документ што ги придружува

*1
 Законот за 

земјоделство и рурален развој
*2

. 
 

Член 3 
 
(1) Електронската база на податоци покрај подато-

ците од Прилог 1 од Правилникот за начинот на регис-
трација, формата и содржината на образецот на бара-
њето за регистрирање на одгледувалишта, формата и 
содржината на картата за идентификација на одгледу-
валиштето начинот на пријавување и евидентирање на 
промените на одгледувалиштето и одгледувачот како и 
видовите на други животни, ги содржи и следните по-
датоци: 

1) податоци за животното: 
- индивидуалните ознаки на животното (ознаката на 

ушните маркици); 
- вид на животното; 
- датум на раѓање;  
- раса на животното; 
- пол на животното;  
- датум на известување за раѓањето; 
- датум на обележување; 
- датум на регистрација односно датум на електрон-

ска евиденција; 
- идентификација на мајката; 
- датум на смрт и 
- причина за смрт; 
2) податоци за движењето на животните од Серти-

фикатот за здравствена состојба на животните: 
- вид на движење; 
- бројот на Сертификатот;  
- датум на известување за движењето; 
- датум на движење на животните; 
- за вносот во однос на датумот и времето на внесу-

вање на податокот; 
- податоци за одгледувалиштето на заминување и 

пристигнување; 
- податоци за превозникот; 
- индивидуалните ознаки на животното (ознаката на 

ушните маркици) и  
- датум на колење и 

3) дополнителни податоци во однос на здравствена-
та состојба на животните, мерки за ограничување на 
движењето и други релевантни податоци во однос на 
одгледувалиштето и животните. 

(2) Доколку вносот на податоци го врши овластено-
то ветеринарно друштво, одгледувачот ги доставува 
податоците за движењето со копија од Сертификатот за 
здравствена состојба на животните. 

(3) По исклучок од став (2) на овој член, движењата 
преку добиточен пазар може да се пријавуваат со копи-
ја од Регистарот на одгледувалиште од член 5 став (4) 
од овој правилник. 

(4) Ветеринарното друштво води евиденција за под-
несените документите од ставовите (2) и (3)на овој 
член. Копиите треба да ги чува најмалку три години и 
истите ги дава на увид на барање на Агенцијата. 

(5) Одгледувачот е должен да ги чува документите 
од ставот (2) на овој член во регистарот на одгледува-
лиштето најмалку три години од денот на настанот и 
истите ги дава на увид на барање на Агенцијата. 

(6) Во случај кога одгледувачот сам ги внесува по-
датоците од ставовите (2) и (3) на овој член важат од-
редбите од став (5) на овој член. 

 
Член 4 

(1) Средствата за идентификација на говеда треба 
да ги исполнуваат следните барања:  

1) материјалот од кои се направени ушните марки-
ци не треба да предизвикува алергиски и други реак-
ции кои негативно би влијаеле на заздравувањето на 
раната на местото на апликација. На местото на апли-
кација на ушните маркици не треба да се насобира не-
чистотија; 

2) ушните маркици треба да се направени од флек-
сибилен пластичен материјал, отпорен на стареење, со 
висока еластичност на температура од -20 C до +50 C и 
висока отпорност на излитување, отпорни на хидро-
лиза, УВ зрачење, набактерии и наозон; 

3) ушните маркици за време на животниот век на 
животното треба да останат читливи, флексибилни и 
цврсто прикачени; 

4) ушната маркица не треба да има остри рабови и 
груба површина; 

5) апликацијата на ушните маркици треба да се 
врши со помош на клешти за апликација на лесен и ед-
ноставен начин со кој се постигнува конечна фиксација 
на ушните маркици; 

6) ушните маркици се составени од машки и жен-
ски дел. По апликацијата на ушните маркици, машкиот 
и женскиот дел треба лесно да ротираат на местото на 
кое се поврзани; 

7) делот од ушната маркица кој го пробива увото 
треба да е остар и направен од цврст материјал со кој 
се обезбедува лесно продирање низ ткивото на увото, 
без притоа да го разорува, зафаќа влакна и кожа во ра-
ната и да не предизвикува голема лацерација при про-
дирање во увото; 

8) ушните маркици треба да може да се отстранат 
од животните само со раздерување на увото или со 
кршење на пинот; 

9) по спојувањето на двата дела, ушната маркица 
треба да се деформира, за да е оневозможена повторна 
употреба; 

10) минималната сила за раздвојување на деловите 
на ушната маркица треба да изнесува 300 N (њутни) и 
останува непроменета во текот на целиот живот на жи-
вотното и 



 Стр. 94 - Бр. 68                                                                                        29 април 2014 
 

11) податоците на ушната маркица треба да се ла-
серски испечатени, да траат за време на целиот живо-
тен век на животното и да не се одстрануваат со гребе-
ње или со употреба на растворувачи. 

(2) Ушните маркици се со жолта боја која не треба 
да избледува. 

(3) Вкупната тежина на двата дела не треба да над-
минува 12 g. 

(4) Машкиот и женскиот дел на ушната маркица 
имаат идентична правоаголна форма и димензиисо ви-
сина од најмалку 45 mm, ширина од најмалку 55 mm и 
дебелина од 1 до 2 mm.  

(5) Ушните маркици содржат идентични податоци 
и тоа: 

1) код на држава („МК“) со најмалку 8 mm висина; 
2) код на Агенцијата („АХВ") со најмалку 8 mm ви-

сина; 
3) алфанумеричките знаци се наоѓаат по кодот на 

земјата и се составени од цифри и тоа: 
- од осум цифри за говедо идентификувано во Ре-

публика Македонија; 
- од најмногу 12 цифри за животните кои се увезу-

ваат од земји кои го применуваат системот за иденти-
фикација на Европската Унија и 

- индивидуалниот нумерички идентификациски код 
е испишан со четири цифри со висина од 8 mm, три ци-
фри со висина од 18 mm и последната цифра со висина 
од 12 mm кој се состои од седум цифрен растечки број 
проследен со контролна цифра која се добива како ре-
зултат на формулата: 

(10-((dig1*3)+(dig2*1)+(dig3*3)+(dig4*1)+(dig5*3)+ 
(dig6*1)+(dig7*3))mod10) mod10 

4) на женскиот дел на ушната маркица се наоѓа бар-
код составен од 16 цифри, чија содржина е дадена во 
образецот од Прилог 1 кој е  составен дел на овој пра-
вилник; 

5) баркодот е со димензии од  48 mm ширина и 
8mm висина, во тип 2 од 5 интерлеавед баркод и се 
формира  15 цифрен ИСО број на идентификацискиот 
код на говедото проследен со идентификациски код на 
ушната маркица “1”; 

6) првите два знака од алфанумеричкиот код на уш-
ната маркица ја означуваат земјата на одгледувалиште-
то на кое говедото прв пат е идентификувано; 

7) ако говедото е родено во Република Македонија 
се става кодот МК и 

8) ако говедото потекнува од земја во која се при-

менува систем за идентификација и регистрација на го-

веда на ЕУ се користи кодот на земјата од две букви. 

(6) Изгледот на ушните маркици е даден во Прилог 

2 кој е составен дел на овој правилник. 

(7) Ветеринарното друштво треба да ги чува сред-

ствата за идентификација и води евиденција за задол-

жените и аплицираните средства за идентификација.  

(8) Ветеринарното друштво треба да ја чува еви-

денцијата најмалку три години и ја дава на увид на ба-

рање на Агенцијата.  

 

Член 5 

(1) Регистерот на одгледувалиште се води рачно од 

страна на одгледувачот, на образец во А4 формат и ги 

содржи податоците за: 

- одгледувалиштето за говеда; 

- за здравствената состојба на одгледувалиштето; 
- надлежното ветеринарно друштво; 

- инспекциски надзор; 
- од член 3 став (1) точка 1) алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 и 

точка 2) алинеи 2, 3 и 5 од овoј правилник и 
- датум на угинување на животното. 
(2) Формата и содржината на Регистарот на одгле-

дувалиште се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 
овој правилник. 

(3) Веродостојноста на податоците содржани во Ре-
гистарот на одгледувалиште ги потврдува одгледува-
чот со ставање на потпис на образецот. 

(4) По исклучок од став (1) од овој член добиточни-
те пазари водат посебен регистар на одгледувалиште 
каде формата и содржината се дадени во Прилог 3 од 
Правилникот за идентификација и регистрација на жи-
вотни од видот свињи. 

(5) По исклучок од став (1) на овој член, кланиците 
водат посебен регистар на одгледувалиште во форма и 
содржина дадени во Прилог 4 кој е составен дел на 
овој правилник. 

(6) Секоја промена во врска со одгледувалиштето, 
одгледувачот, животните и нивните движења, одгледу-
вачот треба да ги внесе во Регистарот на одгледува-
лиште веднаш по настанувањето на промената. 

(7) По исклучок од став (1) од овој член, Регистерот 
на одгледувалиште може да се води електронски во 
формат кој е претходно одобрен од страна на Агенци-
јата. 

 
Член 6 

(1) Новороденото животно одгледувачот го прија-
вува до овластеното ветеринарно друштво согласно 
член 14 став (1) од Законот за идентификација и регис-
трација на животните, со пополнување на образец за 
пријавување на промени и нарачување на средства за 
идентификација и документи од системот за идентифи-
кација и регистрација кој е даден во Прилог 5 од Пра-
вилникот за идентификација и регистрација на живот-
ни од видот свињи. 

(2) Овластеното ветеринарно друштво го идентифи-
кува пријавеното новородено животно со апликација 
на две ушни маркици со идентични податоци, на секое 
уво посебно, и ги внесуваат податоците во електрон-
ската база на податоци, со што животното е регистри-
рано. 

(3) По исклучок на став (2) на овој член, одгледува-
чите кои се овластени од Агенцијата согласно член 25 
од Законот за идентификација и регистрација на жи-
вотните, можат сами да аплицираат ушни маркици на 
животните во нивните одгледувалишта и сами да ги 
внесуваат податоците во електронската база на пода-
тоци. 

(4) Ушните маркици се аплицираат со посебна 
клешта за апликација на ушни маркици, во средината 
на ушната школка помеѓу двата крвни садови, внима-
телно и на начин со кој не се предизвикува страв или 
прекумерна возбуда кај животните. 

(5) Аплицираните ушни маркици се за време на це-
лиот живот на животното, освен во случај ако се изгу-
бат, оштетат или од било која причина станат нечит-
ливи, во кој случај одгледувачот е должен да побара за-
мена со нови, во овластеното ветеринарно друштво, со 
пополнување на образец од став (1) на овој член. 

(6) Заменетото средство за идентификација го има 
истиот код како и оригиналот и содржи дополнителна 
ознака за бројот на замена со римски броеви во долни-
от десен агол од женскиот дел на ушната маркица. 
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(7) Апликацијата може да ја изврши само овластено 

лице вработено во овластено ветеринарно друштво. 

(8) Ако говедото потекнува од земја во која не се 

применува еквивалентен систем за идентификација и 

регистрација на говеда, средството за идентификација 

се отстранува и се заменува со нова ушна маркица со 

кодот МК, а оригиналната идентификација на говедото 

според земјата на потекло се регистрира во електрон-

ската база на податоци и во регистарот на одгледува-

лиште на првото одгледувалиште на истовар на говедо-

то во Република Македонија. 

 

Член 7 

(1) За секое идентификувано говедо овластеното ве-

теринарно друштво издава пасош за говедо кој содржи 

податоци од: 

- член 3 став (1) точка 1) алинеи 1, 2, 3, 4, 5 и 9 од 

овoј правилник; 

- член 9 став (8) од Законот за идентификација и ре-

гистрација на животните; 

- надлежен орган на издавање; 

- датум на издавање на пасошот; 

- потпис на сопственикот; 

- РБО на сите фарми каде што животното престоју-

вало и датумите на промена;  

- датум на угинување/колење на животното и 

- во случај на увезени од трети земји, животни код 

од трета земја на потекло. 

(2) Пасошот го издава и верификува официјалниот 

ветеринар со ставање на потпис и печат од Агенцијата. 

(3) Во промет може да се стават само животни со 

правилно пополнет и соодветно верификуван пасош од 

официјален ветеринар. 

(4) Образецот на пасошоте во А5 формат со димен-

зии 21х14,8cm, 

(5) Формата и содржината на образецот за пасошот 

се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

(6) Овластените ветеринарни друштва издаваат 

привремен документ за движење, кој се состои од две 

копии од кои, една за овластеното ветеринарното 

друштво а втората за одгледувачот, кој содржи подато-

ци за:. 

- телето; 

- одгледувалиштето на раѓање; 

- прво следно одгледувалиште; 

- второ следно одгледувалиште; 

- потпис и печат на овластената организација и 

- место и датум на издавање. 

(7) Формата и содржината на образецот на привре-

мениот документ за движење се дадени во Прилог 6 кој 

е составен дел на овој правилник. 

 

Член 8 

 

(1) Одгледувач на говеда кои се наменети за спорт-

ски или културни настани треба за секое говедо на сво-

ето одгледувалиште да поседува две ушни маркици до-

делени на животните кои се одобрени од страна на 

Агенцијата. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член доделените 
ушни маркици може да се отстранат од животните без 
дозвола, но под контрола на Агенцијата при што од од-
гледувачот треба да обезбеди соодветно средство за 
идентификација одобрено Агенцијата и тоа: 

- две пластични или метални ушни маркици; 
- една пластични или метални ушна маркица со оз-

нака на брендот; 
- тетоважа или 
- електронска идентификација со руминален болус. 
(3) Пред да ги напуштат објектите, на животните 

треба да им бидат аплицирани одобрените ушни мар-
кици. 

(4) По исклучок од став (1) на овој член, животните 
родени на одгледувалиштето не е задолжително да се 
идентификувани со одобрени ушни маркици доколку 
во рок од 20 дена од раѓањето се идентификувани со 
некој од средствата за идентификација од став (2) на 
овој член. 

(5) Во случај кога животните се движат од еден во 
друг објект наменет за културни и спортски настани, 
одобрената ушна маркица треба да го следи животното 
при неговото движење. 

(6) По исклучок од став (2) на овој член како сред-
ство за идентификација може да се користат електрон-
ски средства за идентификација – микрочипови под ус-
лови овие животни да не се користат како храна. 

(7) Агенцијата треба да додели специфичен код за 
регистрација на секој објект наменет за културни или 
спортски настани кој ќе биде регистриран и во елек-
тронската база на податоци. 

 
Член 9 

(1) Агенцијата спроведува задолжителни инспек-
циски контроли согласно Законот за идентификација и 
регистрација на животните и подготвува годишен из-
вештај кој се состои од следните податоци: 

- вкупен број на одгледувалишта регистрирани на 
територијата на Република Македонија; 

- вкупен број на проверени одгледувалишта; 
- вкупен број на регистрирани животни; 
- вкупен број на проверени животни во одгледува-

лиштата; 
- најдени прекршоци и 
- изречени санкции. 
(2) Формата и содржината на годишниот извештај 

за задолжителните инспекциски контроли се дадени во 
Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 10 

Одредбите од член 8 од овој правилник ќе отпочнат 
да се применуваат со денот на пристапувањето на Ре-
публика Македонија во Европската Унија.  

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 

Бр. 02-674/3 
Агенција за храна и 

ветеринарство 
9 април 2014 година Директор, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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Прилог 1 

 
Модел на баркодот на ушни маркици за животните од видовите говеда 

 
Пример 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Прилог 2  

Ушни маркици за говеда 
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Регистар на одгледувалиште за говеда 

(втора страна) 
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Прилог 4 

Регистар на одгледувалиште на кланица 
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Прилог 5 

Пасош за говеда 
(предна страна) 
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Пасош за говеда 
(задна страна) 
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Прилог 6 

Привремен документ за движење 
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