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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА

746.
Врз основа на член 42 став 4 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 153/19 и 261/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 фев-
руари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА 
УДЕЛИ ОД СОДРУЖНИЦИТЕ ДРУШТВО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ  МЕ-
ТАЛ АПОСТОЛОВ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КАВА-
ДАРЦИ И ОД ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И 
ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, ПРОИЗВОДСТВО, 
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ РЕСУРС ЛТДИ ДООЕЛ 
ИЗВОЗ-УВОЗ КАВАДАРЦИ НА ДРУШТВО ЗА ТР-
ГОВИЈА, ГРАДЕЖНИШТВО И УСЛУГИ ПЕРТИ-
НАКС ДООЕЛ СКОПЈЕ ВО КОНЦЕСИОНЕРОТ 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ СО  
ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА   „АЛ  ХИДРО  ГРУП“ 

ДОО КАВАДАРЦИ

Член 1
Се дава согласност на концесионерот Друштвото за 

производство на електрична енергија „АЛ ХИДРО 
ГРУП“ ДОО Кавадарци, како носител на правото на 
концесија за користење на вода за производство на 
електрична енергија по основ на Договор за концесија 
за користење на вода за производство на електрична 
енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ 
Жаба со реф.бр.254 заверен под број 11-4314/1 на 
17.7.2018 година, за пренос на 100% од уделите на сод-
ружниците и тоа: 49% од уделите на Друштвото за про-
изводство трговија и услуги МЕТАЛ АПОСТОЛОВ 
ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци и 51% од уделите на 
Друштвото за проектирање и одржување на објекти, 
производство, трговија и услуги РЕСУРС ЛТДИ ДОО-
ЕЛ извоз-увоз, Кавадарци на Друштвото за трговија, 
градежништво и услуги ПЕРТИНАКС ДООЕЛ Скопје.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-71/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

747.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење со стварите во државна сопственост и со стварите 
во општинска сопственост („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/169 и 
21/18 „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“ бр. 101/19 и 257/19), Владата на Република Север-
на Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 
2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ 
ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за стопани-

сување со објекти за спорт во сопственост на Републи-
ка Севера Македонија се дава на трајно користење брз 
надомест дел од недвижна ствар – деловен простор, ко-
ја се наоѓа на улица „Браќа Ѓиноски“, евидентирана во 
Имотен лист бр. 5705, КП бр. 7215, КО Гостивар – 2, 
сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда 1, намена на зграда Б1 – 6, влез 2, кат 2, со 
површина од 161м2.

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

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

Бр. 44-492/1 Заменик на претседателот
10 февруари 2020 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
Мила Царовска, с.р.

__________
748.

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, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО

СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
         

Член 1
Со оваа одлука на Општина Гази Баба, се пренесува 

во сопственост недвижна ствар, сопственост на Репуб-
лика Северна Македонија, без надомест, која се наоѓа 
на улица „Гемиџиска“ бб, на КП бр.600/2, за КО Гази 
Баба, запишана во Имотен лист бр.47298 и тоа:

- дел од зграда број 1, намена на зграда B2-8, влез 1, 
кат К1, број 3, намена на посебниот дел ПП, со внат-
решна површина од 40м2 и

- дел од зграда број 1, намена на зграда B2-8, влез 1, 
кат К1, број 3, намена на посебниот дел ДПД, со внат-
решна површина од 268 м2.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-582/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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749.
Врз основа на член 50 став 7 од Законот за пожарни-

карството (,,Службен весник на Република Македони-
ја’’ бр.67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и Служ-
бен весник на Република Северна Македонија 
бр.152/19), Владата на Република Северна Македонија, 
на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НАБАВЕНАТА ПРО-
ТИВПОЖАРНА ОПРЕМА НА ОПШТИНИТЕ КА-
ВАДАРЦИ, БИТОЛА, ШТИП, ОХРИД, ПРИЛЕП И 

ГРАД СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се распоредува набавената противпо-

жарна опрема на општините, и тоа:
1. На Општина Кавадарци, а за потребите на терито-

ријалната противпожарна единица на Општина Кава-
дарци:

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни 
несреќи HOLMATRO,  со номенклатурен број 3905-
0000-1858-2,

2. На Општина Битола, а за потребите на територи-
јалната противпожарна единица на Општина Битола:

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни 
несреќи HOLMATRO, со номенклатурен број 3905-
0000-1858-2,

3. На Општина Прилеп, а за потребите на територи-
јалната противпожарна единица на Општина Прилеп:

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни 
несреќи HOLMATRO, со номенклатурен број 3905-
0000-1858-2,

4. На Општина Охрид, а за потребите на територи-
јалната противпожарна единица на Општина Охрид:

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни 
несреќи HOLMATRO со номенклатурен број 3905-
0000-1858-2,

5. На Општина Штип, а за потребите на територијал-
ната противпожарна единица на Општина Штип:

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни 
несреќи HOLMATRO со номенклатурен број 3905-
0000-1858-2.

6. На Град Скопје, а за потребите на територијална-
та противпожарна единица на Град Скопје:

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни 
несреќи HOLMATRO со номенклатурен број 3905-
0000-1858-2.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-752/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје     Оливер Спасовски, с.р.
__________

750.
Врз основа на член 44 став (4) 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, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 15 февруари 2020 година, донесе

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

МАВРОВО И РОСТУШЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

јата за заштита и спасување му престанува користење-
то на движната ствар, и тоа:

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

трајно користење  без надомест на Општина Маврово и 
Ростуше.

Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалникот на Општина Мав-
рово и Ростуше со кој се уредуваат правата и об-
врските за движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-799/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

751.
Врз основа на член 23 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, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија” бр.101/19 и 275/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на  15 февруари 2020 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО СЕЛО 

НЕПРОШТЕНО, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар во село 

Непроштено, општина Теарце, сопственост на Републи-
ка Северна Македонија - корисник Министерство за фи-
нансии, која се наоѓа на КП бр.648/2, место викано Се-
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ло и тоа: зграда 1, намена на зграда Г2-1, влез 1, кат 
ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП, со внатрешна површина од 75 м2, запишана во 
Имотен лист бр.1155 за КО Непроштено.

Член 2
Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно надда-
вање, преку електронски систем за јавно наддавање со 
кој управува и оперира Министерството за финансии – 
Управа за имотно-правни работи, со проценета вред-
ност утврдена согласно Репроцена од Бирото за судски 
вештачења, бр.СВ V 189/18 од 26.03.2019 година, во ко-
ја проценетата вредност на недвижната ствар изнесува 
293.299,00 денари.  

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува проценетата вредност на недвижната ствар 
и истата изнесува 293.299,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница: 

www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”.

Бр. 44-804/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

752.
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, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари - патнич-

ки моторни возила, сопственост на Република Северна 
Македонија, чиј корисник е Агенцијата за вработување 
на Република Северна Македонија и тоа:

Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши поединечно по пат на електронско 
јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно 
наддавање со кој управува и оперира Министерството 
за финансии - Управа за имотно - правни работи, со 
проценета вредност за секое возило поединечно наведе-
на во член 1 од оваа одлука, утврдена согласно Проце-
ната на Бирото за судски вештачења CB-V-108/19-1 од 
6.12.2019 година, која претставува почетна цена за елек-
тронско јавно наддавање.

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

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-876/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

753.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 
35/19 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА 
НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ 
НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ

ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на висината на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на вработените во Јавното 
претпријатие за државни патишта за 2020 година, 
бр.02-1004/11 од 23.1.2020 година, донесена од Управ-
ниот одбор на Јавното претпријатие за државни па-
тишта, на седницата, одржана на 23.1.2020 година.

http://www.e-aukcii/
http://www.e-aukcii/
http://www.e-aukcii/
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то вo „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-941/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

754.
Врз основа на член 44 став (4) 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, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на  Републи-
ка Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 15 февруари 2020 година, донесе

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

ПРОБИШТИП

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

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

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

на трајно користење без надомест на Општина Пробиш-
тип, а за потребите на Јавна општинската установа Биб-
лиотека „Јане Сандански“ Пробиштип. 

Член 3
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со градоначалникот на Општина Пробиштип, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република  Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-944/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје    Оливер Спасовски, с.р.
__________

755.
Врз основа на член 18 став (4) 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, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/2019), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У КА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  КОРИС-
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за одбрана му престанува користењето на нед-
вижни ствари, кои се наоѓаат на ул.„11 Ноември“ во Ку-
маново, на КП бр.16139, КО Куманово, запишани во 
Имотен лист бр.14368, сопственост на Република Се-
верна Македонија и тоа:

- зграда бр.15, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  Г, со пов-
ршина  од 199 м2,

- зграда бр.15, намена на зграда В4, влез 2, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  Г, со пов-
ршина од 352 м2,

- зграда бр.15, намена на зграда В4, влез 3, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  Г, со пов-
ршина од 149 м2,
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- зграда бр.15, намена на зграда В4, влез 4, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  Г, со пов-
ршина од 99 м2,

- зграда бр.15, намена на зграда В4, влез 5, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од  100 м2,

-  зграда бр.15, намена на зграда В4, влез 6, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 46 м2,

- зграда бр.15, намена на зграда В4, влез 7, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 46 м2,

- зграда бр.15, намена на зграда В4, влез 8, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 99 м2,

- зграда бр.16, намена на зграда ПО, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  Г, со пов-
ршина од 311 м2,

- зграда бр.16, намена на зграда ПО, влез 2, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  Г, со пов-
ршина од 329 м2,

- зграда бр.18, намена на зграда В4, влез 2, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 174 м2,

- зграда бр.18, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 174 м2,

- зграда бр.20, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 199 м2,

- зграда бр.21, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 200 м2,

- зграда бр.22, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 310 м2,

- зграда бр.23, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 175 м2,

- зграда бр.23, намена на зграда В4, влез 2, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 175 м2,

- зграда бр.24, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 183 м2,

- зграда бр.24, намена на зграда В4, влез 2, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 186 м2,

- зграда бр.25, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 376 м2,

- зграда бр.26, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 205 м2,

- зграда бр.26, намена на зграда В4, влез 2, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 120 м2,

- зграда бр.27, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 208 м2,

- зграда бр.28, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 143 м2,

- зграда бр.29, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 114 м2,

- зграда бр.30, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 63 м2,

- зграда бр.34, намена на зграда В1-4, влез 1, кат 
ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со 
површина од 3 м2,

- зграда бр.35, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ДП, со пов-
ршина од 6 м2,

- зграда бр.36, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ПП, со пов-
ршина од 1 м2,

- зграда бр.36, намена на зграда В4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда  ПП, со пов-
ршина од 40 м2.

Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење, без надомест на Општина Ку-
маново.

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
одбрана и Општината Куманово во рок од 60 дена од 
денот на влегувањето  во сила на оваа одлука.

Член 4
Oваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-945/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гевге-

лија, а за потребите на ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ - Гевгелија 

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гевгелија, со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република  Северна Македо-

нија“.

   Бр. 44-946/1                                                                         Претседател на Владата
15 февруари 2020 година                                                                                 на Република Северна Македонија,
            Скопје                                                                              Оливер Спасовски, с.р.

756.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење 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, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на  Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19 ), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари, и тоа:



 Стр. 10 - Бр. 40                                                                                  15 февруари 2020

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Виница, а 

за потребите на Јавна општинска установа Библиотека „Ванчо Прке“ – Виница. 
Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Виница, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
 Оваа  одлука влегува  во  сила  со  денот  на  објавувањето  во  „Службен весник на  Република Северна  Ма-

кедонија“.

   Бр. 44-947/1                                                                         Претседател на Владата
15 февруари 2020 година                                                                                 на Република Северна Македонија,
            Скопје                                                                              Оливер Спасовски, с.р.

757.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и  располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на  Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19 ), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА ВИНИЦА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари, и тоа:
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758.
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, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 15 февруари 2020 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1
Да се изврши продажба на движни ствари - патнич-

ки моторни возила, сопственост на Акционерско друш-
тво во државна сопственост за вршење на дејноста дава-
ње услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД 
Скопје и тоа:

- патничко моторно возило марка Ford, тип Tranzit  
регистарска ознака SK 061 SA, број на мотор 8А52612, 
број на шасија WF0DXXTTFD8A52612, сила на мотор 
103 KW, работна зафатнина на мотор 2402 cm3, боја на 
каросерија - бела, година на производство 2008; 

- патничко моторно возило марка Peugeot, тип 
Boxer  регистарска ознака SK 011 JK, број на мотор 
3003426, број на шасија VF3231C8215816256,  сила на 
мотор 67 KW, работна зафатнина на мотор 1905 cm3, 
боја на каросерија - бела, година на производство 2000; 

- патничко моторно возило марка Peugeot тип 206 
регистарска ознака SK 395 KТ, број на мотор 6036191, 
број на шасија VF32АWJYF41657611, сила на мотор 51 
KW, работна зафатнина на мотор 1868 cm3, боја на ка-
росерија - сина, година на производство 2001; 

- патничко моторно возило марка Peugeot тип 206, 
регистарска ознака SK 242 KO, број на мотор 10DXC-
W6019291, број на шасија VF32AWJYF41599004, сила 
на мотор 51 KW, работна зафатнина на мотор 1868 
cm3, боја на каросерија - црвена, година на производ-
ство 2001; 

- патничко моторно возило марка VOLKSWAGEN 
тип Passat регистарска ознака SK 158 RL, број на мотор 
021623, број на шасија WVWZZZ3CZ6PO28277, сила 
на мотор 103 KW, работна зафатнина на мотор 1968 
cm3, боја на каросерија - темно сива, година на произ-
водство 2005; и

- патничко моторно возило марка SANOS тип S 415 
MVP, регистарска ознака SK 743 KS, број на мотор 
90691109007445, број на шасија U1A5800731X024306, 
сила на мотор 170 KW, работна зафатнина на мотор 
6370 cm3, боја на каросерија - бела, година на производ-
ство 2001.

Член 2
Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа 

oдлука ќе се изврши заедно по пат на електронско јав-
но наддавање, преку електронскиот систем за јавно над-
давање со кој управува и оперира Министерството за 
финансии – Управа за имотно - правни работи, со про-
ценета вредност, утврдена согласно Процената од Биро-
то за судски вештачења на Република Северна Македо-

нија со број  V СВ 283/19 од 17.12.2019 година, во која 
е проценета вкупната вредност на движните ствари во 
износ од 248.900,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 248.900,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница: 

www.e-aukcii.finance.gov.mk

Член 3
Оваа oдлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-1084/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

759.
Врз основа на член 7 од Законот за високообразов-

ните установи на верските заедници („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.81/08), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 
февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИ-
РАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2020 ГО-
ДИНА НА ПРАВОСЛАВНИОТ БОГОСЛОВСКИ 
ФАКУЛТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - 
СКОПЈЕ ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА НА УНИВЕРЗИТЕТ 

“СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” –  СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на Православниот Богословски фа-

култет „Св.Климент Охридски“ - Скопје придружна 
членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје му се доделуваат вкупно 1.500.000 денари од Бу-
џетот на Република Северна Македонија за 2020 го-
дина, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, став-
ка 464.

Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат 

за подмирување на трошоци за реализирање на студис-
ките програми за 2020 година кои не можат да се обез-
бедат во буџетот на Православниот Богословски факул-
тет „Св.Климент Охридски” - Скопје придружна член-
ка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-1206/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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760.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење 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, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на  Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-
НА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална ус-

танова Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ Скопје.  

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа Универзитет-

ска библиотека „Св.Климент Охридски“ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македо-

нија“.

        Бр. 44-1207/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
             Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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761.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и  располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на  Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19 ), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА 

УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ – ОХРИД

Член 1
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална уста-

нова Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид. 

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа Библиотека 

„Григор Прличев“ - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македо-

нија“.

         Бр. 44-1208/1 Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
             Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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762.

Врз основа на член 7 од Законот за високообразовните установи на верските заедници („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.81/08), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 

февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2020 ГОДИНА 

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИСЛАМСКИ НАУКИ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Факултетот за Исламски науки - Скопје му се доделуваат вкупно 1.000.000 денари од Бу-

џетот на Република Северна Македонија за 2020 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 47, ставка 

464.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за реализирање на студис-

ките програми за 2020 година кои не можат да се обезбедат во буџетот на Факултетот за Исламски науки – 

Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македо-

нија“.

       Бр. 44-1209/1 Претседател на Владата

15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

            Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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763.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење 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, 
190/16 и 21/18 и „Службен весник на  Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА

УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот 

,,Гоце Делчев” Штип.  

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот ,,Гоце Делчев” Штип 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македо-

нија“.

      Бр. 44-1210/1 Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
         Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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764.

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, 142/16 

и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 209 став 2 од За-

конот за високото образование* („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/18), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе 

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НАМЕНСКИ СРЕДСТВА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 

ВО ТЕТОВО ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово му се доделуваат вкупно 10.500.000 дена-

ри од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, раздел 16001, Програма 4, Потпрограма 49, 

ставка 464.

Член 2

Средствата утврдени во член 1 од оваа одлука се обезбедени од буџетот на Министерството за образование 

и наука, сметка 637-буџетски расходи, Програма 4-Високо образование, Потпрограма 49-Универзитет Југоис-

точна Европа, ставка 464.  

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македо-

нија“.

        Бр. 44-1211/1 Претседател на Владата

15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

             Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот 

,,Св.Климент Охридски“ Битола.  

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот ,,Св.Климент Охрид-

ски“ Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република  Северна Македо-

нија“.

   Бр. 44-1213/1                                                                         Претседател на Владата
15 февруари 2020 година                                                                                 на Република Северна Македонија,
            Скопје                                                                              Оливер Спасовски, с.р.

765.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење 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, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на  Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-

њето на движните ствари, и тоа:
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766.
Врз основа на член 18 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“ број 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ДАВАЊЕ  НА  ТРАЈНО  КОРИСТЕЊЕ  НА
НЕДВИЖНA СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО

ЗА ЗДРАВСТВО
         

Член 1
Со оваа одлука на Министерството за здравство, се 

дава на трајно користење, без надомест, недвижна 
ствар - објект со вкупна површина од 237м2, која се на-
оѓа на ул. „50 та Дивизија“ бб во Скопје, на КП бр.433, 
за КО Центар 2, запишана во Имотен лист бр.350, соп-
ственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда  1, намена на 
посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина  од  
9м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-3, влез 
1, кат ПР, број на посебен дел од зграда  1, намена на 
посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина  од 
228м2.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-1256/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

767.
Врз основа на член 18 став (4) 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, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У КА
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА

OПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ство за одбрана му престанува користењето на недвиж-
ни ствари, кои се наоѓаат на ул. „11 Октомври  во Стру-
мица“, на КП бр.492/1 КО Струмица, запишани во Имо-
тен лист бр.13088, сопственост на Република Северна 
Македонија и тоа: 

- зграда бр. 0, намена на зграда: БА, влез 0, кат 000, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда О, со волу-
мен 710 м3,

- зграда бр. 1, намена на зграда- Б4, влез 1, кат 1, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со пов-
ршина 509 м2,

- зграда бр. 1, намена на зграда- Б4, влез 1, кат 2, на-
мена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со пов-
ршина 703 м2,

- зграда бр. 1, намена на зграда- Б4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со пов-
ршина 737 м2,

- зграда бр. 2, намена на зграда- Б4, влез 1, кат ПР, 
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со пов-
ршина 136 м2.

 
Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на трајно користење, без надомест, на Oпштина 
Струмица.

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
одбрана и Oпштина Струмица во рок од 60 дена од де-
нот на влегувањето  во сила на оваа одлука.

Член 4
Oваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-1261/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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768.
Врз основа на член 42 став 4 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 
215/15 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“ бр.153/19 и 261/19), Владата на Република Се-
верна Македонија, на седницата, одржана на 10 февруа-
ри 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА 
УДЕЛОТ ОД ДРУШТВОТО ХИДРО ЕКО ИНЖЕ-
НЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ДРУШТВОТО ФЕ-
РО ИНВЕСТ ДОО СКОПЈЕ ВО КОНЦЕСИОНЕ-
РОТ ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Член 1
Се дава согласност на Kонцесионерот ХИДРО ЕКО 

ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, како носител на право-
то на концесија на вода за изградба на мала хидроелек-
трична централа за производство на електрична енерги-
ја добиена по основ на Договор за концесија за вода за 
изградба на мали хидроелектрични централи за произ-
водство на електрична енергија со бр.12-880/1 од 
28.1.2011 година, за пренос на 100% од уделот од друш-
твото ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје на 
друштвото ФЕРО ИНВЕСТ ДОО Скопје. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-1382/1   Претседател на Владата
10 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

769.
Врз основа на член 13 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, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 10 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 

ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС

Член 1
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Општа болница Велес, му преста-
нува користењето на недвижна ствар – зграда, која се 
наоѓа на ул. „Наум Наумовски Борче“ во Велес, на КП 
бр.1871, КО Велес, запишана во Имотен лист бр.28021, 
сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

- зграда 1, намена на зграда – зграда во здравство, 
влез 1, кат - ПО, со внатрешна површина од 83м2, 

- зграда 1, намена на зграда – зграда во здравство, 
влез 1, кат - ПР, со внатрешна површина од 232м2 и

- зграда 1, намена на зграда – зграда во здравство, 
влез 1 кат - ПР со внатрешна површина од 44м2.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-1409/1 Заменик на претседателот
10 февруари 2020 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
Мила Царовска, с.р.

__________
770.

Врз основа на член 13 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, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 10 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕД-

ВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1
Со оваа одлука на Општина Велес се пренесува во 

сопственост без надомест недвижна ствар - зграда, која 
се наоѓа на ул.„Наум Наумовски Борче“ во  Велес, на 
КП бр.1871, КО Велес, запишана во Имотен лист 
бр.28021, сопственост на Република Северна Македо-
нија, и тоа:
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- зграда 1, намена на зграда – зграда во здравство, 
влез 1, кат - ПО, со внатрешна површина од 83м2,   

- зграда 1, намена на зграда – зграда во здравство, 
влез 1, кат - ПР, со внатрешна површина од 232м2 и 

- зграда 1, намена на зграда – зграда во здравство, 
влез 1 кат - ПР, со внатрешна површина од 44м2.

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

објавувањето во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“.

Бр. 44-1409/2 Заменик на претседателот
10 февруари 2020 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
Мила Царовска, с.р.

__________
771.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА  ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА 

„Д-Р ФЕРИД МУРАД"- ГОСТИВАР

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на ЈЗУ Општа болница „Д-Р ФЕРИД МУРАД“- Гости-
вар бр.09-514/2 од 5.2.2020 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-1412/1   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.

772.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ  НА  ОДЗЕМЕН  ПРЕДМЕТ  СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА КОНЧЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Општина Конче бр. 09-561/2 од 5.2.2020 година. 

  
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”.

Бр. 44-1412/2   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

773.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 

ЖУПА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Општина Центар Жупа бр. 09-560/2 од 5.2.2020 го-
дина. 

  
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”.

Бр. 44-1412/3   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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774.
Врз основа на член 52 став 1  од Законот за 

управување со конфискуван имот, имотна корист и 
одземени предмети во кривична и прекршочна 
постапка („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 
148/15 и 64/18), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 15 февруари 
2020 година, донесе

                                                   
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА  ПРЕСУДА  НА  ОУД „ЛАЗАР

ЛАЗАРЕВСКИ“ ВЕЛЕС

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна 
пресуда на ОУД „Лазар Лазаревски“ Велес бр. 09-559/2 
од 5 февруари 2020 година. 

  
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија”.

Бр. 44-1212/4   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

775.
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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, до-
несе

                                                      
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – 

ВЕЛЕС

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на ЈЗУ Здравствен дом - Велес бр. 09-558/2 од 5 февруа-
ри 2020 година. 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”.

Бр. 44-1412/5   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

776.
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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, до-
несе

                                                      
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИС-
ТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА – 

СКОПЈЕ Ц.О

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна пре-
суда на Јавното претпријатие за одржување и заштита 
на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о 
бр. 09-557/2 од 5 февруари 2020 година. 

  
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”.

Бр. 44-1412/6   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

777.
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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, до-
несе
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О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИС-
ТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА – 

СКОПЈЕ Ц.О

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна пре-
суда на Јавното претпријатие за одржување и заштита 
на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о 
бр. 09-556/2 од 5 февруари 2020 година. 

  
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”.

Бр. 44-1412/7   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

778.
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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, до-
несе

                                                      
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ – 

ВЕВЧАНИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани бр. 09-554/2 од 5 фев-
руари 2020 година. 

  
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”.

Бр. 44-1412/8   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.

779.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на сед-
ницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе                                         

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈАВНО ОБВИНИТЕЛ-
СТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 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 Северна Маке-
донија бр. 09-553/2 од 5.2.2020 година. 

  
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”.

Бр. 44-1412/9   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

780.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 15 февруари 2020 година, донесе           

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА НУ ЗАВОД ЗА ЗАШ-
ТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И 

МУЗЕЈ - ОХРИД

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и 
Музеј - Охрид бр. 09-551/2 од 5.2.2020 година. 
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”.

Бр. 44-1412/10   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

781.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, доне-
се           

                                          
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Службата за општи и заеднички работи на Репуб-
лика Северна Македонија бр. 09-550/2 од 5.2.2020 го-
дина. 

  
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”.

Бр. 44-1412/11   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

782.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, доне-
се           

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Службата за општи и заеднички работи на Репуб-
лика Северна Македонија бр. 09-549/2 од 5.2.2020 го-
дина. 

  
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”.

Бр. 44-1412/12   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје    Оливер Спасовски, с.р.
__________

783.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе           

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА 
ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА – 

СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на ЈЗУ Институт за физикална медицина и рехабилита-
ција - Скопје бр. 09-548/2 од 5.2.2020 година. 

  
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”.

Бр. 44-1412/13   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје     Оливер Спасовски, с.р.
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784.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 
Владата на Република Северна Македонија, на седница-
та одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Општина Гевгелија бр. 09-547/2 од 5 февруари 2020 
година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-1412/14   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

785.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 
Владата на Република Северна Македонија, на седница-
та одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА НУ АНСАМБЛ 
НА  АЛБАНСКИ  НАРОДНИ  ОРА  И ПЕСНИ  ВО

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на НУ Ансамбл на албански народни ора и песни во Ре-
публика Северна Македонија бр. 09-546/2 од 5 февруа-
ри 2020 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија".

Бр. 44-1412/15   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

786.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 
Владата на Република Северна Македонија, на седница-
та одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА  ОДЛУКА  НА МИНИСТЕРСТВО

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за внатрешни работи бр. 09-545/2 од 
5 февруари 2020година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-1412/16   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

787.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 
Владата на Република Северна Македонија, на седница-
та одржана на 15 февруари 2020 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА

ВАЛАНДОВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Општина Валандово бр. 09-544/2 од 5 февруари 
2020 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-1412/17   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

788.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 
Владата на Република Северна Македонија, на седница-
та одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТ-
СКИ  СТОМАТОЛОШКИ  КЛИНИЧКИ  ЦЕНТАР 

„СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН“-СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички цен-
тар „Св. Пантелејмон“-Скопје бр. 09-543/2 од 5 февруа-
ри 2020 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-1412/18   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.

789.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Општина Крушево бр. 09-542/2 од 5.2.2020 го-
дина. 

  
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”.

Бр. 44-1412/19   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

790.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА КИСЕЛА 

ВОДА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Општина Кисела Вода бр. 09-541/2 од 5.2.2020 го-
дина. 
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република СевернаМакедо-
нија”.

Бр. 44-1412/20   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

791.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА МОГИЛА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Општина Могила бр. 09-540/2 од 5.2.2020 година. 

  
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”.

Бр. 44-1412/21   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

792.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за 

управување со конфискуван имот, имотна корист и 
одземени предмети во кривична и прекршочна 
постапка („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 
148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 15 февруари 2020 година, 
донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ.НАУМ

ОХРИДСКИ“ СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести 
„Св.Наум Охридски“ Скопје бр. 09-539/2 од 5.2.2020 го-
дина. 

  
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”.

Бр. 44-1412/22   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

793.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе                                                      

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА  ПРЕСУДА   НА  ЈУ   ЗООЛОШКА

ГРАДИНА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на ЈУ Зоолошка градина на Град Скопје бр. 09-538/2 
од 5.2.2020 година. 

  
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија”.

Бр. 44-1412/23   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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794.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА БЕРОВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Општина Берово бр.09-537/2 од 5 февруари 2020 го-
дина.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-1412/24   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

795.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ-СПЕЦИЈАЛНА БОЛ-
НИЦА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 

МАЈКА ТЕРЕЗА - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен
предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ - Специјална 

болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза - 
Скопје бр.09- 536/2 од 5 февруари 2020 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-1412/25   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

796.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИ-
МЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈ-
МАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Агенција за примена на јазикот што го зборуваат нај-
малку 20 % од граѓаните на Република Северна Македо-
нија бр.09- 535/2 од 5 февруари 2020 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-1412/26   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

797.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње 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, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 15 февруари 2020 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ПРАВДА - БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за правда - Биро за судски вештаче-
ња бр.09-555/1 од 5 февруари 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-1412/27   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
__________

798.
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, 142/16, 
140/18 и „Службен весник на Република Северна Маке-
донија" 98/19), Владата на Република Северна Македо-
нија, на седницата, одржана на 15 февруари 2020 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОСНОВНО ЈАВ-
НО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГА-
НИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА – 

СКОПЈЕ

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

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна пресуда на Основно јавно 
обвинителство за гонење на организиран криминал и 
корупција - Скопје, бр.45-6523/30 од 10 септември 
2019 година („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.191/19).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“.

Бр. 44-1412/28   Претседател на Владата
15 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје     Оливер Спасовски, с.р.
__________

799.
Врз основа на член 20 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, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 10 февруари 2020 година, донесе 

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

ВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
 

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за финансии му престанува користењето на нед-
вижни ствари кои се наоѓаат на ул.„Светозар Марко-
виќ“ бр.2, Струмица, на КП бр.2943, КО Струмица, за-
пишани во Имотен лист бр. 14774 сопственост на Ре-
публика Северна Македонија и тоа:

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
П 1,  со внатрешна површина од 51 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
П 2,  со внатрешна површина од 2 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
П 3,  со внатрешна површина од 2 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ХС,  со внатрешна површина од  14 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 1,  со внатрешна површина од  28 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 2, со  внатрешна површина  од 22 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 3,  со внатрешна површина од 16 м2,
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-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 4,  со внатрешна површина од 15 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 5,  со внатрешна површина од 23 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 9,  со внатрешна површина од  20 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ХС 1,  со внатрешна површина од 10 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х 
4,  со внатрешна површина  од 9 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 13,  со внатрешна површина од  13 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 14, со внатрешна површина од 25 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 15,  со внатрешна површина од  20 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 16,  со внатрешна површина  од 23 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 17,  со внатрешна површина од  28 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 18, со  внатрешна површина  од 22 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 19,  со внатрешна површина од 17 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 20,  со внатрешна површина  од 16 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 21,  со внатрешна површина  од 34 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 22, со внатрешна површина од 19 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 23, со  внатрешна површина од 16 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 24,со  внатрешна површина  од 24 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 25,  со внатрешна површина од 12 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 26, со  внатрешна површина  од 23 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
Х 6, со внатрешна површина  од 63 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ХС 2,  со внатрешна површина  од 15 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
К,  со внатрешна површина од  7 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
Х 4,  со внатрешна површина од 2 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
Х 5,  со внатрешна површина од 3 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ВЦ 6,  со внатрешна површина од 2 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ВЦ 7, со  внатрешна површина од 1 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ВЦ 8,  со внатрешна површина од 2 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ВЦ 9,  со внатрешна површина  од 1 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 1, со  внатрешна површина  од 22 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 2,  со внатрешна површина од 17 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 3,  со внатрешна површина  од 16 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 4,  со внатрешна површина  од 34 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 5,  со внатрешна површина  од 28 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 6,  со внатрешна површина од 6 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 7,  со внатрешна површина  од 7 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
Х 1,  со внатрешна површина  од 29 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ХС,  со внатрешна површина  од 15 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
Х 2,  со внатрешна површина  од 2 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
Х 3,  со внатрешна површина од  2 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ВЦ 1,  со внатрешна површина од 2 м2,
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-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ВЦ 2,  со внатрешна површина од 1 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ВЦ 3,  со внатрешна површина од 2 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ВЦ 4,  со внатрешна површина од  2 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
Т,  со внатрешна површина  од 35 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат СУ, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 1,  со внатрешна површина  од 23 м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат СУ, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 1,  со внатрешна површина  од 14 м2.

Член 2
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надоместок на Управата 
за јавни приходи.

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
финансии и Управата за јавни приходи, во рок од 30 де-
на од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 44-1435/1 Заменик на претседателот
10 февруари 2020 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
Мила Царовска, с.р.

__________
800.

Врз основа на член 18 став (4) 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, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 10 февруари 2020 година, донесе 

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

ЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за финансии му престанува користењето на нед-
вижни ствари кои се наоѓаат на ул.„Светозар Марко-
виќ“ бр.2, Струмица, на КП бр.2943, КО Струмица, за-
пишани во Имотен лист бр. 14774, сопственост на Ре-
публика Северна Македонија и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 22, со внатрешна површина од 38м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ХС 2,  со внатрешна површина од  12м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 1,  со внатрешна површина од 15м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 2,  со внатрешна површина  од 15м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 3,  со внатрешна површина  од  16м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 4,  со внатрешна површина од 15м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 5, со внатрешна површина  од 13м2,

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 6, со внатрешна површина од 25м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 7,  со внатрешна површина од 11м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 8,  со внатрешна површина од 13м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 9,  со внатрешна површина  од 12м2,        

-зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 10,  со внатрешна површина од 24м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 11,  со внатрешна површина  од 36м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 12,  со внатрешна површина  од 34м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
К,  со внатрешна површина од 9м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ХС 1, со внатрешна површина од 11м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х 
1,  со внатрешна површина  од 51м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х 
2, со  внатрешна површина  од 11м2,
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- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
Х3,  со внатрешна површина од 2м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ВЦ 1,  со внатрешна површина од 1м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ВЦ 2,  со внатрешна површина од 1м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ВЦ 3,  со внатрешна површина од 1м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ВЦ 4,  со внатрешна површина од 1м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат К1, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ВЦ 5,  со внатрешна површина  од 4м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП,  со внатрешна површина од 77м2.

Член 2
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надоместок на Агенцијата 
за катастар на недвижности.

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
финансии и Агенцијата за катастар на недвижности во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука.  

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

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

Бр. 44-1435/2 Заменик на претседателот
10 февруари 2020 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
Мила Царовска, с.р.

__________
801.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на 
Република Северна Македонија на седницата одржана 
на 10 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА

МАТИЧНИТЕ КНИГИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за финансии му престанува користењето на нед-
вижни ствари, кои се наоѓаат на ул.„Светозар Марко-
виќ“ бр.2, Струмица на КП бр. 2943 КО Струмица, за-
пишани во Имотен лист бр.14774, сопственост на Ре-
публика Северна Македонија и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 10, со внатрешна површина од 25 м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 16, со внатрешна површина од 16 м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 17,  со внатрешна површина од 15 м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 18,  со внатрешна површина од 12 м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда 
ДП 19,   со внатрешна површина од 15 м2,

- зграда 1 намена на зграда и друг објект В4-1, влез 
1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда X 
6,  со внатрешна површина од 7 м2.

Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење, без надоместок на Министер-
ството за правда-Управа за водење на матичните 
книги.

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
финансии и  Министерството за правда-Управа за воде-
ње на матичните книги во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука.  

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

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

Бр. 44-1435/3 Заменик на претседателот
10 февруари 2020 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
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