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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4866.

Врз основа на член 13 став (3) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.12.2016 година, до-
несе

О Д Л У К A
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ 

НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1
Co оваа одлука на општина Кичево и се пренесува-

ат во сопственост, без надоместок недвижни ствари – 
објекти кои се наоѓаат на КП бр. 3376, КО Кичево 6, за-
пишани во Имотен лист бр. 100231, сопственост на Ре-
публика Македонија и тоа:  

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПО, број 1, намена на посебен дел од зграда П, со 
внатрешна површина од 125 м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
со внатрешна површина од 553 м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ПП 
со внатрешна површина од 48 м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП 
со внатрешна површина од 429 м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, број 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
со внатрешна површина од 135 м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К2, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 
со внатрешна површина од 351 м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К2, број 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
со внатрешна површина од 66 м2.

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

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

Бр. 42-7248/1 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

________

4867.
Врз основа на член 99 став (9) од Законот за домува-

ње („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 
199/14, 146/15 и 31/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.12.2016 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОБЈЕКТ Г.П. 3.1, 
ЛАМЕЛА А, ЛАМЕЛА Б, ЛАМЕЛА В, ЛАМЕЛА Г 
И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ - КОМПЛЕКС ИСТОЧНА 

ИНДУСТРИСКА ЗОНА ВО СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

изменување на Одлуката за утврдување на продажни 
цени за објект Г.П. 3.1, Ламела А, Ламела Б, Ламела В, 
Ламела Г и подземен паркинг - Комплекс источна ин-
дустриска зона во Скопје бр.02-12615/10-2 од 29.9.2016 
година, донесена од Одборот на директори на Акцио-
нерското друштво за изградба и стопанисување со стан-
бен простор и со деловен простор од значење за Репуб-
ликата-Скопје.

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

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

Бр. 42-7768/1 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

4868.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар-патничко 

моторно возило, сопственост на Република Македо-
нија, чиј корисник е Државниот пазарен инспекторат 
со следните карактеристики:

- марка:Ford,
- тип/модел:Escort 1.8 d,
- регистарски број:SK 093 VO,
- број на шасија:WFOAHHGCAAHG12344,
- број на мотор:RTH/NG12344,
- година на производство: 1992,
- сила на моторот: 44 kw,
- работна зафатнина на моторот: 1753 и
- боја на каросерија: металик,сива/7H.

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа од-

лука ќе се изврши по пат на електронско јавно надда-
вање, преку електронскиот систем за јавно наддавање 
со кој управува и оперира Министерството за финан-
сии-Управата за имотно-правни работи, со проценета 
вредност утврдена согласно процената од Бирото за 
судски вештачења бр. СВ V 132/16 од 7.10.2016 го-
дина, во која е проценета вкупната вредност на движна-
та ствар на износ од 24.000,00 денари.
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Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 24.000,00 денари.

Јавното наддавање  ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.е-aukcii.finance.gov.mk.

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

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

Бр. 42-8433/1 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

________

4869.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар-патничко 

моторно возило, сопственост на Република Македо-
нија, чиј корисник е Државниот пазарен инспекторат 
со следните карактеристики:

- марка: Zastava,
- тип/модел:Jugo Tempo 1,1, 
- регистарски број:SK 269 MI,
- број на шасија:VX1145A0001049539,
- број на мотор: 1531680,
- година на производство: 1997,
- сила на моторот:40 kw,
- работна зафатнина на моторот: 1116 и
- боја на каросерија:сина 8к.

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа од-

лука ќе се изврши по пат на електронско јавно надда-
вање, преку електронскиот систем за јавно наддавање 
со кој управува и оперира Министерството за финан-
сии-Управата за имотно-правни работи, со проценета 
вредност утврдена согласно процената од Бирото за 
судски вештачења бр. СВ V 132/16 од 7.10.2016 го-
дина, во која е проценета вкупната вредност на движна-
та ствар на износ од 8.100,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 8.100,00 денари.

Јавното наддавање  ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.е-aukcii.finance.gov.mk.

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

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

Бр. 42-8433/2 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

________

4870.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.12.2016 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар-патничко 

моторно возило, сопственост на Република Македо-
нија, чиј корисник е Државниот пазарен инспекторат 
со следните карактеристики:

- марка: Zastava,
- тип/модел: Jugo Tempo 1,1,                                                                                                                                                                           
- регистарски број:SK 023 MH,
- број на шасија:VX1145A0001050511,
- број на мотор:1533630,
- година на производство: 1997,
- сила на моторот:40 kw,
- работна зафатнина на моторот: 1116 и
- боја на каросерија:бела 01.

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа од-

лука ќе се изврши по пат на електронско јавно надда-
вање, преку електронскиот систем за јавно наддавање 
со кој управува и оперира Министерството за финан-
сии-Управата за имотно-правни работи, со проценета 
вредност утврдена согласно процената од Бирото за 
судски вештачења бр. СВ V 132/16 од 7.10.2016 го-
дина, во која е проценета вкупната вредност на движна-
та ствар на износ од 8.100,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 8.100,00 денари.

Јавното наддавање  ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.е-aukcii.finance.gov.mk.

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

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

Бр. 42-8433/3 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4871.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.12.2016 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар-патничко 

моторно возило, сопственост на Република Македо-
нија, чиј корисник е Државниот пазарен инспекторат 
со следните карактеристики:

- марка:  Zastava,
- тип/модел: Jugo Tempo 1,1,                                                                                                                                                                           
- регистарски број:SK 270 MI,
- број на шасија:VX1145A0001049734,
- број на мотор:1532388,
- година на производство: 1997,
- сила на моторот:40 kw,
- работна зафатнина на моторот: 1116 и
- боја на каросерија:црвена/76.

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа од-

лука ќе се изврши по пат на електронско јавно надда-
вање, преку електронскиот систем за јавно наддавање 
со кој управува и оперира Министерството за финан-
сии-Управата за имотно-правни работи, со проценета 
вредност утврдена согласно процената од Бирото за 
судски вештачења бр. СВ V 132/16 од 7.10.2016 го-
дина, во која е проценета вкупната вредност на движна-
та ствар на износ од 8.100,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 8.100,00 денари.

Јавното наддавање  ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.е-aukcii.finance.gov.mk.

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

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

Бр. 42-8433/4 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

________

4872.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.12.2016 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар-патничко 

моторно возило, сопственост на Република Македо-
нија, чиј корисник е Државниот пазарен инспекторат 
со следните карактеристики:

- марка:  Zastava,
- тип/модел: Jugo Кoral 55,                                                                                                                                                                           
- регистарски број:SK 406 KK,
- број на шасија:769859,
- број на мотор:1468329,
- година на производство: 1991,
- сила на моторот:40 kw,
- работна зафатнина на моторот: 1116 и
- боја на каросерија:металик плава.

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа од-

лука ќе се изврши по пат на електронско јавно надда-
вање, преку електронскиот систем за јавно наддавање 
со кој управува и оперира Министерството за финан-
сии-Управата за имотно-правни работи, со проценета 
вредност утврдена согласно процената од Бирото за 
судски вештачења бр. СВ V 132/16 од 7.10.2016 го-
дина, во која е проценета вкупната вредност на движна-
та ствар на износ од 4.400,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 4.400,00 денари.

Јавното наддавање  ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.е-aukcii.finance.gov.mk.

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

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

Бр. 42-8433/5 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

________

4873.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.12.2016 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар-патничко 

моторно возило, сопственост на Република Македо-
нија, чиј корисник е Државниот пазарен инспекторат 
со следните карактеристики:

- марка:  Volkswagen,
- тип/модел:  Golf CL,                                                                                                                                                                           
- регистарски број: SK 603 ММ,
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- број на шасија: WVWZZZ316B098987,
- број на мотор: SK98987/94,
- година на производство: 1991,
- сила на моторот:44  kw,
- работна зафатнина на моторот: 1587 и
- боја на каросерија:7 ц црвена.

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа од-

лука ќе се изврши по пат на електронско јавно надда-
вање, преку електронскиот систем за јавно наддавање 
со кој управува и оперира Министерството за финан-
сии-Управата за имотно-правни работи, со проценета 
вредност утврдена согласно процената од Бирото за 
судски вештачења бр. СВ V 132/16 од 7.10.2016 го-
дина, во која е проценета вкупната вредност на движна-
та ствар на износ од 19.500,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 19.500,00 денари.

Јавното наддавање  ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.е-aukcii.finance.gov.mk.

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

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

Бр. 42-8433/6 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

________

4874.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.12.2016 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар - патничко 

моторно возило, сопственост на Република Македо-
нија, чиј корисник е Државниот пазарен инспекторат, 
со следните карактеристики:

- марка: Zastava,
- тип/модел: Jugo Tempo1,1,                                                                                                                                                                           
- регистарски број: SK 284 HJ,
- број на шасија:VX1145A0001049075,
- број на мотор: 1530917,
- година на производство: 1997,
- сила на моторот: 40 kw,
- работна зафатнина на моторот: 1116 и
- боја на каросерија:бела 01.

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа од-

лука ќе се изврши по пат на електронско јавно надда-
вање, преку електронскиот систем за јавно наддавање 

со кој управува и оперира Министерството за финан-
сии - Управа за имотно-правни работи, со проценета 
вредност утврдена согласно Процената од Бирото за 
судски вештачења бр.СВ V 132/16 од 7.10.2016 година, 
во која е проценета вкупната вредност на движната 
ствар на износ од 5.400,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 5.400,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.е-aukcii.finance.gov.mk.

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

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

Бр. 42-8433/7 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

________

4875.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.12.2016 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар - патничко 

моторно возило, сопственост на Република Македо-
нија, чиј корисник е Државниот пазарен инспекторат, 
со следните карактеристики:

- марка: Peugeot,
- тип/модел: 405,
- регистарски број: SK 4458 AC,
- број на шасија: VF315BB2270535847,
- број на мотор: 1CTB9002117,
- година на производство: 1992,
- сила на моторот: 68 kw,
- работна зафатнина на моторот: 1580 и
- боја на каросерија: 17 металик сива.

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа од-

лука ќе се изврши по пат на електронско јавно надда-
вање, преку електронскиот систем за јавно наддавање 
со кој управува и оперира Министерството за финан-
сии - Управа за имотно-правни работи, со проценета 
вредност утврдена согласно Процената од Бирото за 
судски вештачења бр.СВ V 132/16 од 7.10.2016 година, 
во која е проценета вкупната вредност на движната 
ствар на износ од 22.500,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 22.500,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.е-aukcii.finance.gov.mk.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-8433/8 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

________

4876.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост ( „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.12.2016 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар - патничко 

моторно возило, сопственост на Република Македо-
нија, чиј корисник е Државниот пазарен инспекторат, 
со следните карактеристики:

- марка: Zastava,
- тип/модел: Jugo Tempo 1,1,                                                                                                                                                                           
- регистарски број: SK 225 HK,
- број на шасија: VX1145A0001049988,
- број на мотор: 1532088,
- година на производство: 1997,
- сила на моторот: 40 kw,
- работна зафатнина на моторот: 1116 и
- боја на каросерија: бела 01.

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа од-

лука ќе се изврши по пат на електронско јавно надда-
вање, преку електронскиот систем за јавно наддавање 
со кој управува и оперира Министерството за финан-
сии - Управа за имотно-правни работи, со проценета 
вредност утврдена согласно Процената од Бирото за 
судски вештачења бр.СВ V 132/16 од 7.10.2016 година, 
во која е проценета вкупната вредност на движната 
ствар на износ од 8.100,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 8.100,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.е-aukcii.finance.gov.mk.

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

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

Бр. 42-8433/9 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4877.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост ( „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.12.2016 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар - патничко 

моторно возило, сопственост на Република Македо-
нија, чиј корисник е Државниот пазарен инспекторат, 
со следните карактеристики:

- марка: Zastava,
- тип/модел: Jugo Koral 55,                                                                                                                                                                           
- регистарски број: SK 569 NR,
- број на шасија: 922026,
- број на мотор: 1406762,
- година на производство: 1990,
- сила на моторот: 41 kw,
- работна зафатнина на моторот: 1116 и
- боја на каросерија: 90 плава.

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа од-

лука ќе се изврши по пат на електронско јавно надда-
вање, преку електронскиот систем за јавно наддавање 
со кој управува и оперира Министерството за финан-
сии - Управа за имотно-правни работи, со проценета 
вредност утврдена согласно Процената од Бирото за 
судски вештачења бр.СВ V 132/16 од 7.10.2016 година, 
во која е проценета вкупната вредност на движната 
ствар на износ од 6.600,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 6.600,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.е-aukcii.finance.gov.mk.

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

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

Бр. 42-8433/10 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

________

4878.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост ( „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.12.2016 година, до-
несе
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О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар - патничко 

моторно возило, сопственост на Република Македо-
нија, чиј корисник е Државниот пазарен инспекторат, 
со следните карактеристики:

- марка: Zastava,
- тип/модел: Jugo Koral  55,                                                                                                                                                                           
- регистарски број: SK 839 JU,
- број на шасија: VX1145A000923049,
- број на мотор: 1405082,
- година на производство: 1990,
- сила на моторот: 40 kw,
- работна зафатнина на моторот: 1116 и
- боја на каросерија: 90 плава.

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа од-

лука ќе се изврши по пат на електронско јавно надда-
вање, преку електронскиот систем за јавно наддавање 
со кој управува и оперира Министерството за финан-
сии - Управа за имотно-правни работи, со проценета 
вредност утврдена согласно Процената од Бирото за 
судски вештачења бр.СВ V 132/16 од 7.10.2016 година, 
во која е проценета вкупната вредност на движната 
ствар на износ од 6.600,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 6.600,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.е-aukcii.finance.gov.mk.

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

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

Бр. 42-8433/11 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

________

4879.
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост ( „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.12.2016 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар - патничко 

моторно возило, сопственост на Република Македо-
нија, чиј корисник е Државниот пазарен инспекторат, 
со следните карактеристики:

- марка: Zastava,
- тип/модел: JugoТempo 1,1,                                                                                                                                                                           
- регистарски број: SK 996 HF,

- број на шасија: VX1145A0001049228,
- број на мотор: 1530853,
- година на производство: 1997,
- сила на моторот: 40 kw,
- работна зафатнина на моторот: 1116 и
- боја на каросерија: бела 01.

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа од-

лука ќе се изврши по пат на електронско јавно надда-
вање, преку електронскиот систем за јавно наддавање 
со кој управува и оперира Министерството за финан-
сии - Управа за имотно-правни работи, со проценета 
вредност утврдена согласно Процената од Бирото за 
судски вештачења бр.СВ V 132/16 од 7.10.2016 година, 
во која е проценета вкупната вредност на движната 
ствар на износ од 8.100,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 8.100,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.е-aukcii.finance.gov.mk.

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

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

Бр. 42-8433/12 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

________

4880.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 
142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за ут-

врдување на градба од посебен интерес заради изработ-
ка на урбанистичко планска документација бр. 42-
2523/1 од 22.3.2016 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 58/16).

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

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

Бр. 42-8461/1 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4881.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 
и 163/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.12.2016 година, донесе

                                                                                
О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–до-
мување во станбени куќи и компатибилни класи на на-
мени на основната класа на намена кои е потребно да 
се предвидат во рамки на дел од КП бр. 1898 запишана 
во Имотен лист бр. 308 за КО Бајково, дел од КП бр. 
1885 запишана во Имотен лист бр. 14457 за КО Бај-
ково,  дел од КП бр. 1888, запишана во Имотен лист бр. 
310 за КО Бајково, дел од КП бр. 3041 запишана во 
Имотен лист бр. 311 за КО Бајково и дел од КП бр. 
3044 запишана во Имотен лист бр. 311 за КО Бајково, 
Општина Ново Село, преку изработка на урбанистичко 
планска документација за градби од посебен интерес. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.

Бр. 42-8461/2 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

4882.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 
142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС 

ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за ут-

врдување на градби од посебен интерес заради изработ-
ка на урбанистичко планска документација бр. 42-
2373/1 од 29.03.2016 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 64/16).

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

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

Бр. 42-8461/3 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4883.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 
и 163/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се ут-

врдуваат градбите со основна класа на намена А1–дому-
вање во станбени куќи и компатибилни класи на намени 
на основната класа на намена, кои е потребно да се пред-
видат во рамките на КП бр. 1271 запишана во Имотен 
лист бр. 1, КП бр. 1741 запишана во Имотен лист бр. 5, 
КП бр. 2017 запишана во Имотен лист бр. 5, дел од КП 
бр. 1719/1, запишана во Имотен лист бр. 1051, дел од КП 
бр. 2175 запишана во Имотен лист бр.1051, дел од КП 
бр. 2024 запишана во Имотен лист бр. 1, дел од КП бр. 
1988 запишана во Имотен лист бр. 1, дел од КП бр. 1743 
запишана во Имотен лист бр. 1, дел од КП бр. 1742/1 за-
пишана во Имотен лист бр. 1, дел од КП бр. 1742/2 запи-
шана во Имотен лист бр. 1, дел од КП бр. 1742/3 запиша-
на во Имотен лист бр. 1, дел од КП бр. 1742/4 запишана 
во Имотен лист бр. 1, КО Мородвис, Општина Зрновци, 
преку изработка на урбанистичко планска документаци-
ја за градби од посебен интерес.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.

Бр. 42-8461/4 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

4884.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 
142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА / 

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И 
УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ И

ОПШТИНА ТЕТОВО

1. Средствата во Буџетот на Република Македонија 
за 2017 година, утврдени во Раздел 130.01-Министер-
ство за транспорт и врски, Потпрограма 20-Сообраќај и 
комуникации, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, 
во износ од 25.000.000,00 денари, се распределуваат на:

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
- За изградба/реконструкција 
на локални патишта и улици во 
Општина Ѓорче Петров 15.000.000,00
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ОПШТИНА ТЕТОВО
- За изградба/реконструкција на  
дел од улица Гоце Делчев, дел од 
улица Браќа Симовски, дел од ули-
ца Тодор Циповски-Мерџан и дел 
од улица Иво Лола Рибар во Оп-
штина Тетово 10.000.000,00

ВКУПНО:      25.000.000,00

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се користат 
како учество на Република Македонија за изградба/ре-
конструкција на локални патишта и улици во општина 
Ѓорче Петров и општина Тетово, без обврска за враќање.

3. Исплатата на средствата од точка 1, за насловите 
„Општина Ѓорче Петров“ и „Општина Тетово“ на оваа 
одлука ја врши Министерството за транспорт и врски, 
по претходно доставени барања со комплетна и завере-
на документација за наменско користење на средствата 
од страна на општините Ѓорче Петров и Тетово.

4. Мониторинг над изведените градежни работи во 
врска со изградба/реконструкција на локални патишта 
и улици во општина Ѓорче Петров и општина Тетово 
ќе врши Mинистерството за транспорт и врски.

5. Барањата со комплетна и заверена документација 
за наменско користење на средствата, општините Ѓор-
че Петров и Тетово ги доставуваат до Министерството 
за транспорт и врски, заклучно со 30.11.2017 година.  

6. Исплата на средства од точка 1 на оваа одлука за 
изведување на градежните работи во врска со из-
градба/реконструкција на локални патишта и улици во 
општина Ѓорче Петров и општина Тетово, нема да се 
врши авансно.     

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

  
Бр. 42-8462/1 Заменик на претседателот

21 декември 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

4885.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРА-
ЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕ-
НО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕ-
НЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-
НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-
БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА

2016 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во 
функција на планирање на просторот, предвидено со 
Годишната програма за финансирање на изработка на 

урбанистички планови, регулациски планови на гене-
рални урбанистички планови, урбанистичко-планска 
документација и урбанистичко-проектни документа-
ции за 2016 година се утврдуваат работите за изработ-
ка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко 
планска документација за КП бр.10372/6 и КП бр. 
10322/1 во КО Сарај.

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

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

Бр. 42-8495/1 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

________

4886.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.12.2016 година до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК  И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕР-
СТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АД-

МИНИСТРАЦИЈА-ДРЖАВЕН УПРАВЕН 
ИНСПЕКТОРАТ

Член 1
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Инспекцис-

ки совет му престанува користењето на движната ствар – 
патничко моторно возило, марка ФОЛКСВАГЕН, тип 
голф 4 ТДИ, број на шасија WVWZZZ1JZ3U030004, ре-
гистарска ознака KG-017-LW, боја на каросерија сива ме-
талик.                

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

трајно користење без надомест на Министерство за ин-
форматичко општество и администрaција - Државен уп-
равен инспекторат.

Член 3
Претседателот на Инспекцискиот совет склучува до-

говор  со директорот на Државниот управен инспекто-
рат со кој се уредуваат правата и обврските за движна-
та 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. 42-8516/1 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4887.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНА СТВАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА 
ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Член  1
Со оваа одлука на Секретаријатот за европски пра-

шања се дава на трајно користење, без надомест нед-
вижна ствар - објект, зграда бр.1, влез 1, која се наоѓа 
на бул. ЈНА бр.9, во Скопје, на КП бр.9566, КО Центар 
1, запишана во Имотен лист бр. 1729, сопственост на 
Република Македонија, со вкупна површина од 245м2 
и тоа:

- кат МА, број 2, со површина од 27м2 во зграда 
број 1, влез 001,

- кат ПР, број 00, со површина од 109м2 во зграда 
број 1, влез 00 и 

- кат СУ, број 1, со површина од 109м2, во зграда 
број 1, влез 001.        

                                                  
Член 2

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

Бр. 42-8517/1 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

________

4888.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 
61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ 
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖ-

НОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот 

во функција за запишување на недвижност сопственост 
на Република Македонија, и тоа премер на објектот кој 
се наоѓа на Градежна парцела 1.12, согласно ДУП 
„Градска четврт Капиштец, локалитет Геолошки за-
вод“, на ул. „Бихачка“ бр. 2, во Скопје.

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

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

Бр. 42-8536/1 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4889.
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надво-

решни работи („Службен весник  на Република Македо-
нија” бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 21.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТ-
КОРОЧЕН ПРЕСТОЈ (ВИЗА Ц) ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ НОСИТЕ-
ЛИ НА ВАЖЕЧКА БРИТАНСКА, АМЕРИКАНСКА 

И КАНАДСКА ВИЗА

Член 1
Со оваа одлука за периодот од 1 јануари до 31 де-

кември 2017 година, се укинуваат визите за краткоро-
чен престој (виза Ц) во Република Македонија, за стран-
ски државјани носители на важечка британска, амери-
канска и канадска виза, при што должината на нивниот 
престој во Република Македонија може да биде најмно-
гу до 15 дена, а важноста на важечката британска, аме-
риканска и канадска виза треба да биде 5 дена подолго 
од планираниот престој во Република Македонија.

Член 2
Се задолжуваат Министерството за надворешни ра-

боти и Министерството за внатрешни работи да ја спро-
ведат оваа oдлука. 

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

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

Бр. 42-8793/1 Заменик на претседателот
21 декември 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

4890.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувај-

ќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судо-
вите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за су-
довите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 
од Законот за Судски совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за Судски 
совет на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр.150/2010), на ден 22.12.2016 година, донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Се констатира престанок на судиската функција на 
Снежана Шуплиновска, судија на Основниот суд Скоп-
је 1 Скопје, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 22.12.2016 година. 

Бр. 02-2039/1 Судски совет
23 декември 2016 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
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НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

4891.
Врз основа на член 55 од Законот за организација и 

работа на органите државната управа („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 58/00, 44/0, 82/08, 
167/10 и 51/11), и член 14 став (1) точка а) и став (2) од 
Законот за нотаријатот („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 55/07, 86/08, 139/09 и 135/11), министе-
рот за правда на ден 23.12.2016 година го донесе след-
ното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА 

НА НОТАР

На нотарот  Ивана Катевеновски, именувана со Ре-
шение бр.09-5134/1 од 1.12.2009 година на министерот 
за правда за подрачјето на основните судови на градот 
Скопје, и престанува  службата на нотар поради смрт. 

Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

О б р а з л о ж е н и е

Со Решение бр.09-5134/1 од 1.12.2009 година на ми-
нистерот за правда, лицето Ивана Катевеновски е име-
нувана за нотар на подрачјето на основните судови на 
градот Скопје.

На ден 15.12.2016 година Нотарската комора на Ре-
публика Македонија до Министерството за правда  дос-
тави известување број 03-2269/1 од 12.12.2016 година 
дека нотарот Ивана Катевеновски починала. 

Врз основа на Извод од Матичната книга на умрени 
што се води за град Скопје под тековен број 4411 за 
2016 година под број 09-12/6569 од 15.12.2016 година, 
утврдено е дека кај нотарот Ивана Катевеновски наста-
пила смрт на 11.12.2016 година во Скопје.

Согласно наведеното, а врз основа на 14 став (1) 
точка а)  и став (2) од Законот за нотаријатот, министе-
рот за правда одлучи како во диспозитивот на ова реше-
ние.

Бр. 09-4589/2
23 декември 2016  година Министер за правда,

Скопје Валдет Џафери, с.р.
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