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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3150.

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, 51/10 и 15/13) Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на  20.8.2013 го-
дина, донесе

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИМ-
ПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА СТРУЧ-
НО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА ВО КОНТЕКСТ 

НА ДОЖИВОТНОТО УЧЕЊЕ 2013-2020

Член 1
Со оваа одлука се формира Совет за следење на им-

плементација на Стратегијата за стручно образование и 
обука во контекс на доживотното учење 2013-2020.

Член 2
Претседател на Советот е државен советник на Ми-

нистерство за образование и наука.

Член 3
Членови на Советот се раководни државни службе-

ници на: Министерство за образование и наука,  Минис-
терство за труд и социјална политика, Министерство за 
економија, Министерство за финансии, Секретаријатот 
за спроведување на Рамковниот договор, претставник 
од Кабинет на заменик на претседателот на Владата за-
должен за економски прашања и за координација со 
економските ресори, советник на претседателот на Вла-
дата на Република Македонија за наука и информатика, 
Канцеларија на претседателот на Владата на Република 
Македонија, советник на претседателот на Владата на 
Република Македонија од областа на образованието, 
иноваторството, науката и човечките ресурси, Канцела-
рија на претседателот на Владата на Република Македо-
нија, советник на претседателот на Владата на Републи-
ка Македонијаза за образование, Канцеларија на претсе-
дателот на Владата на Република Македонија, вработен 
во Канцеларија на претседателот на Владата на Репуб-
лика Македонија, директор на Центар за стручно обра-
зование и обука, раководни државни службеници од: 
Биро за развој на образованието, Центар за образова-
ние на возрасните, Агенција за вработување на Репуб-
лика Македонија и претставник од Заедница на едини-
ците на локалната самоуправа, Стопанска комора на Ре-
публика Македонија, Сојуз на стопански комори на Ре-
публика Македонија, Занаетчиска комора на Република 
Македонија и Синдикат за образование, наука и кул-
тура.         

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

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

Бр. 41-5122/1 Претседател на Владата
20 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.

3151.
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 го-
дина, донесе

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

НА СТВАР НА ОПШТИНА НОВАЦИ

Член 1
Co оваа одлука на општина Новаци се дава на трај-

но користење без надоместок недвижна ствар објект- 
самопослуга лоцирана во Новаци, запишана во Имотен 
лист бр. 100004, евидентирана на КП бр. 2005/2 КО Но-
ваци со површина од 257 м2, намена ДП, Кат 1 и пов-
ршина од 225 м2, намена ДП, Кат ПР, и земјиште под 
зграда запишано во Имотен лист бр. 100005 како КП 
2005/2 КО Новаци со површина од 279 м2, сопственост 
на Република Македонија.

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

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

 
Бр. 41-6020/1 Заменик на претседателот

10 септември 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3152.
Врз основа на член 38 став 1 алинeја 2 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 6/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
“МИРКОВЦИ“ ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО ПО 
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИ-
ЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина - варовник на локалитетот 
“Мирковци“ општина Чучер Сандево објавена со Јавни-
от повик за доделување на концесија за детални гео-
лошки истражувања на минерални суровини („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.101/2013).

2. Постапката за доделување на концесија за детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини од 
точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за 
објавениот локалитет нема ниту една пристигната пону-
да до истекот на рокот за доставување на понуди. 



 Стр. 6 - Бр. 131                                                                             24 септември 2013

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

Бр. 41-6214/1 Заменик на претседателот
18 септември 2013 година на Владата на Република

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

__________

3153.
Врз основа на член 15 став ( 5 ) и член 71 став ( 2 ) 

од Законот за градежно земјиште („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 
и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

Член 1
Co оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње Договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електрос-
топанство на Македонија, Акционерско друштво за дис-
трибуција на електрична енергија Скопје, со седиште 
во Скопје, ул. ,,11 Октомври“ бр. 9, за градежното зем-
јиште евидентирано во Имотен лист бр. 40668 согласно 
Детален урбанистички план локалитет Црква - УЕ Б, за 
општина Аеродром за изградба на електроенергетски 
објект -трафостаница, кое претставува:

- КПбр.755/53 КО Кисела Вода 2 со површина од 
35м2.

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

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

Бр. 41-6289/1 Заменик на претседателот
18 септември 2013 година на Владата на Република

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

__________

3154.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 35 став 
1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА - ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО СД-ТРАНС ДО-
ОЕЛ СЛАВЕ ИЗВОЗ-УВОЗ С.ЗВЕГОР ДЕЛЧЕВО  
НА  ЛОКАЛИТЕТОТ „РЗАЧКИ КАМЕН“ 

С. СТАМЕР, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 
геолошки истражувања на минерална суровина - варов-
ник на локалитетот „Рзачки Камен“ с.Стамер, општина 
Делчево на Друштвото за производство и градежниш-
тво СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Дел-
чево, согласно Одлуката за започнување на постапка за 
доделување на концесии за вршење на детални геолош-
ки истражувања на минерални суровини бр.41-9825/1-
12 од 9.01.2013 година.

2. Друштвото за производство и градежништво СД-
ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево дос-
тави понуда со број 24-1178/14 од 30.05.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштво-
то за производство и градежништво СД-ТРАНС ДОО-
ЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево ги исполни усло-
вите содржани во Јавниот повик и Тендерската доку-
ментација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство и градежништво 
СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево 
се доделува концесија за детални геолошки истражува-
ња на минерална суровина - варовник на локалитетот 
“Рзачки Камен“ с.Стамер општина Делчево, со површи-
на на простор на концесија за детални геолошки истра-
жувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со 
прави линии, а точките дефинирани со координати ка-
ко е дадено во табелата, и тоа:

5. Површината на просторот на концесијата за де-
тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.118244 km2.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.
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7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 101.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти понудениот износ во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

                                                                    
Бр. 41-6307/1 Заменик на претседателот

18 септември 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3155.
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/2013) и член 36 став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА

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

мени од значење за Република Македонија се утврдува-
ат работите за изработка на ажурирани геодетски под-
логи за планскиот опфат за Урбанистичко планска доку-
ментација за локалитет „Расадник“, општина Кисела 
Вода.

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

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

Бр. 41-6429/1 Заменик на претседателот
18 септември 2013 година на Владата на Република

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

3156.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО-М–
Димче Лазаревски ул.Васко Ристов с.Мојанци-Кочани,  
на земјоделско земјиште КПбр.561/3, мв.Ормански ли-
вади култура  оризова нива, класа 1, со површина од 
5ха50ар34м2,  евидентирано на Имотен лист бр.635 за 
КО Мојанци.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-6487/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3157.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18.09.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Друштво за трговија и услуги  АТИЛА  
КОМЕРЦ МУСА ДООЕЛ с.Канатларци од Прилеп, на 
земјоделско земјиште на дел од КПбр.2721 мв.Сазл-
клар култура нива, класа 3, со површина од  4ха 00ар 
00м2, евидентирано на Имотен лист бр.550 за КО Ка-
натларци. 
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Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-6488/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3158.
Врз основа на член 39, став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДО-
ГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Друштвото за производство, трговија и 
услуги КИКОБ Костадинов Ќиро Дооел, ул.Ѓорче Пет-
ров бр.14 Кавадарци, на земјоделско земјиште КП 
бр.1248, м.в. „Глогот”, култура нива, класа 5, со пов-
ршина од 9618 м2, евидентирана на Имотен лист бр. 
273 за КО Бојанчиште, КП бр.352/1, м.в. „Амкова Ли-
вада”, култура нива, класа 5, со површина од 11385 м2, 
евидентирана на Имотен лист бр. 273 за КО Бојан-
чиште, КП бр.352/2, м.в. „Амкова Ливада”, култура 
нива, класа 5, со површина од 3963м2, евидентирана на 
Имотен лист бр. 273 за КО Бојанчиште, КП бр.352/3, 
м.в. „Амкова Ливада”, култура инт.овоштарник, класа 
8, со површина од 13720 м2, евидентирана на Имотен 
лист бр. 273 за КО Бојанчиште и КП бр.476, м.в. „Па-
нов Кладенец”, култура нива, класа 6, со површина од 
12538 м2, евидентирана на Имотен лист бр. 273 за КО 
Бојанчиште.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-6490/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.

3159.
Врз основа на член 39, став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО  

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО-ДЕ-
ОС Ставре Ангел Јанев, ул. „Мите Павлов“ бр. 15, с. Гр-
довци, Кочани,  на земјоделско земјиште дел од  КП 
бр. 459/2, мв. Зрновско, култура  нива, класа 2, со пов-
ршина од 2ха00ар00 м2,  евидентирано на Имотен лист 
бр. 1375 за КО Грдовци и дел од  КП бр. 3342, мв. 
Утрина, култура  нива, класа 1, со површина од 
2ха00ар00 м2,  евидентирано на Имотен лист бр.180 за 
КО Грдовци.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

 
    Бр. 41-6491/1                 Претседател на Владата

18 септември 2013 година    на Република Македонија,
       Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р.

__________

3160.
Врз основа на член 39, став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Трговец поединец за фармерско произ-
водство  ЦАНЕ КИРИЛО МИНОВ ТП Кочани ул. Роза 
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Петрова бр.151/б Кочани,  на земјоделско земјиште дел 
од КП бр. 7234/1, м.в. „Лака”, култура оризова нива,   
класа 1, површина 7103 м2, евидентирана на Имотен 
лист бр. 14134 за КО Кочани, дел од КП бр. 7234/3, м.в. 
„Лака”, култура оризова нива, класа 1, површина 17778 
м2, евидентирана на Имотен лист бр. 14134 за КО Ко-
чани, КП бр.7231, м.в. „Лака”, култура оризова нива, 
класа 1, површина 2595 м2, евидентирана на Имотен 
лист бр.13606 за КО Кочани и КП бр.7232, м.в. „Лака”, 
култура оризова нива, класа 1, површина 2719 м2, еви-
дентирана на Имотен лист бр.13606 за КО Кочани.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

    Бр. 41-6493/1                  Претседател на Владата
18 септември 2013 година     на Република Македонија,

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

3161.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец Боби Венцо 
Николовски ул. „Ванчо Прке“ бр.70 Виница,  на земјо-
делско земјиште дел од  КПбр.5150/1, мв.Поповец, кул-
тура  оризови ниви, класа 1, со површина од  5ха00 ар 
00м2,  евидентирано на Имотен лист бр.84109 за КО 
Виница.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-6494/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.

3162.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Друштвото за земјоделско  производ-
ство, трговија, траспорт и услуги Горса Компани ДОО-
ЕЛ с.Горни Балван Карбинци, на земјоделско земјиште 
дел од  КПбр.2202/1, мв.Мездри (Блок Лозен), култура  
нива, класа 4, со површина од 6ха00ар00 м2,  евиденти-
рано на Имотен лист бр.181 за КО Горни Балван.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-6495/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3163.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА  ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО НАП-
РЕДОК, Живко Стојковски Прилеп, на земјоделско зем-
јиште дел од КПбр.2641 мв. Црна Земја, култура нива, 
класа 4, со површина од 60000м2, евидентирано на 
Имотен лист бр.131 за КО Тополчани. 
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Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-6496/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3164.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВА-
ЊЕ НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Друштвото за производство, трговија и 
услуги  ФЛОРА  ДООЕЛ  Оризари, Кочани на земјодел-
ско земјиште КПбр.7230/1, мв. Куново, катастарска  
култура нива, класа 1, со површина ОД 90ар19м2,  еви-
дентирано на Имотен лист бр.3201 за КО Оризари.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-6503/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3165.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Друштвото за производство, трговија и 
услуги АЦ-МИ ДООЕЛ с.Аргулица Карбинци, на земјо-
делско земјиште дел од  КПбр.465/1, мв.Жабодер, кул-
тура  нива, класа 4, со површина од 3ха00ар00 м2,  еви-
дентирано на Имотен лист бр.195 за КО Долни  Балван. 

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-6504/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3166.
Врз основа на член 39, став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДО-
ГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО-БО-
ЕЛ Драги Петров, с. Драгобраште, Виница, на земјодел-
ско земјиште КП бр. 3007, мв. Блатешница, култура 
нива, класа 4, површина 2ха 59ар 80м2,  евидентирано 
на Имотен лист бр. 2143 за КО Блатец, дел од КП бр. 
3950/1, мв. Спас, култура  нива, класа 5, со површина 
од 2ха 61ар 77м2, евидентирано на Имотен лист бр.180 
за КО Драгобраште  и дел од КП бр. 3950/2, мв. Спас, 
култура  нива, класа 6, со површина од 12ар 01м2,  еви-
дентирано на Имотен лист бр.180  за КО Драгобраште.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

Член 3
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Оваа одлука влегува во сила наредниот  ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 41-6505/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3167.
Врз основа на член 39, став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец АГРО -МЕЛ  
Оливерка Јанева ул. „Роза Петрова“ Л-4/4 од Кочани,  
на земјоделско земјиште дел од КП бр. 3342, м.в. 
„Утрина“ култура нива, класа 1, со површина од 
1ха80ар00 м2,  евидентирано на Имотен лист бр.180 за 
КО Грдовци и КП бр.3400, м.в. „Зрновска“, култура  
нива, класа 1, со површина од 4ха16ар81 м2,  евиденти-
рано на Имотен лист бр.180 за КО Грдовци.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

    Бр. 41-6506/1                 Претседател на Владата
18 септември 2013 година    на Република Македонија,

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

3168.
Врз основа на член 39, став 1 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец КАРДАШ-
ЛАР Зејнел Садикоски, с. Канатларци – Прилеп, за зем-
јоделско земјиште дел од КП бр. 2719, мв. „Созл Клар”, 
култура нива, класа 3, со површина од 45817м2, евиден-
тирано на Имотен лист бр.550 за КО Канатларци. 

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-6508/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3169.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со индивидуален земјоделец ЕКО ЗОНА 
СПАНЧЕВКА Тодор Мито Трендафилов с.Спанчево 
Облешево, на земјоделско земјиште КП бр.5657, мв. 
Слатина, култура  ливада, класа 4, со површина од 18а-
ри 58 м2,  евидентирано на Имотен лист бр.13606 за 
КО Кочани, КПбр.5658, мв.Слатина, култура трстика, 
класа 2, со површина од 34ари 95 м2,  евидентирано на 
Имотен лист бр.13606 за КО Кочани, КП бр.5862, мв. 
Сазлк Слатина, култура оризова нива, класа 1, со пов-
ршина од 18ари 10 м2,  евидентирано на Имотен лист 
бр.13606 за КО Кочани, дел од КП бр.5860/1, мв.Сла-
тина, култура  оризова нива, класа 1, со површина од 
3ха 96ари 20 м2,  евидентирано на Имотен лист 
бр.13608 за КО Кочани и  од КП бр.5860/4, мв.Слатина, 
култура  оризова нива, класа 1, со површина од 1ха 28а-
ри 50 м2,  евидентирано на Имотен лист бр.13608 за 
КО Кочани.

Член 2
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Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-6510/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3170.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со индивидуален земјоделец БОРЧЕ КО-
МЕРЦ Борче Ртоски с.Чепигово од Прилеп на земјодел-
ско земјиште дел од  КП бр.2098, мв. Трски, култура  
нива, класа 2, со површина од 1ха 00ари 00м2,  евиден-
тирано на Имотен лист бр.588 за КО Тополчани.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-6511/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3171.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Друштвото за земјоделие, сточарство, 
производсво, услуги и трговија на големо и мало ФАР-
МА БО-ТО ДООЕЛ увоз-извоз с.Тополчани, Прилеп на 
земјоделско земјиште дел од  КП бр.2110/1, мв. Завој, 
култура  нива, класа 2, со површина од 5ха 62ар 18 м2,  
евидентирано на Имотен лист бр.630 за КО Тополчани. 

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-6512/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3172.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со индивидуален земјоделец РИТО – Да-
ница Манчова, с.Горни Подлог - Кочани на земјодел-
ско земјиште дел од КПбр.7234/1, мв. Лака, култура 
оризова нива, класа 1, со површина од  30332 м2, запи-
шана во Имотен лист бр.14134 за КО Кочани во соп-
ственост на Република Македонија. 

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

Член 3
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Оваа одлука влегува во сила наредниот  ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 41-6513/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3173.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВА-
ЊЕ НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец  АЛТАНА, 
Алтана Здраве Начевска, с.Ерековци, oд Прилеп, на 
земјоделско земјиште на КП бр.1454 мв.Стари Лозја, 
култура нива, класа 3, со површина од  56617м2, еви-
дентирано на Имотен лист бр.6 за КО Ерековци. 

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-6514/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3174.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец БРАЌА ЕН-
ГИН ЕРСАН Садуш Алиевски, с.Канатларци, Прилеп, 

за земјоделско земјиште дел од КП бр.2721, мв.Сазл 
Клар, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со 
површина од 25510 м2, евидентирана на Имотен Лист 
бр.99, за КО Канатларци.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-6517/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3175.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Индивидуален земјоделец МОРОЖ-
ДАНКА Марјан Илија Арсов, с. Мородвис, Зрновци, за 
земјоделско земјиште дел од КП бр.1013, мв. „Таш-
лак“, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со 
површина од 21061 м2, Имотен Лист бр. 242, КО Мо-
родвис и КП бр. 1010, мв. „Чардаклија“, катастарска 
култура нива, катастарска класа 3, површина од 26802 
м2, Имотен лист бр. 242, КО Мородвис.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

    Бр.41-6518/1                   Претседател на Владата
18 септември 2013 година    на Република Македонија,

        Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р.
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3176.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП  НА  ЗЕМЈОДЕЛСКО

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Друштвото за производство и промет 
на свињи ВИНЕАМ-ФАРМ Свињарска фарма АД Ви-
ница, на земјоделско земјиште на КП бр.2243/1, мв. 
Спас, култура  овоштарник, класа 3, површина 2ха 66а-
ри 93м2, евидентирано на Имотен лист бр.822 за КО 
Пекљани; и КП бр.2368/1, мв. Спас, култура  овоштар-
ник, класа 3, со површина од 2ха 54ари 07м2,  евиденти-
рано на Имотен лист бр.822 за КО Пекљани . 

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-6522/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3177.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со индивидуален земјоделец Александар 
Митев ул. „Кочанска“ бр.2 Штип,  на земјоделско зем-
јиште дел од  КП бр.562/1, мв. Ѓурѓино Поле, култура 
нива, класа 4, со површина од  6ха 00ар 00м2,  евиден-
тирано на Имотен лист бр.195 за КО Долни  Балван. 

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-6523/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3178.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВА-
ЊЕ НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Друштво за производство, трговија и 
улуги АГРОЦЕНТАР ДВА ДООЕЛ Кочани,  на земјо-
делско земјиште КПбр.5998/9, мв.Босевица, култура 
оризова нива, класа 1, со површина од 5ха 99ар 93м2, 
евидентирано на Имотен лист бр.14341 за КО Кочани.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-6527/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3179.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.9.2013 година, до-
несе
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О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-
дна спогодба со Друштвотото за произвоство, земјодел-
ство, трговија и услуги ЏЕМАЛ И БЕЏЕТИ ДОО с.До-
ленци од Битола на земјоделско земјиште на КПбр.257, 
мв.Мирча, култура  овоштарник, класа 4, површина 
70ар24м2, евидентирано на Имотен лист бр.514за КО 
Кажани, КПбр.264, мв.Мирча, култура  овоштарник, 
класа 4, површина 58ар81м2,  евидентирано на Имотен 
лист бр.514 за КО Кажани, КПбр.267, мв.Мирча, култу-
ра  овоштарник, класа 4, површина 73ар06м2,  евиден-
тирано на Имотен лист бр.514за КО Кажани, КПбр.268, 
мв.Мирча, култура  овоштарник, класа 4, површина 
81ар52м2,  евидентирано на Имотен лист бр.514 за КО 
Кажани и КПбр.249, мв.Мирча, култура  овоштарник, 
класа 4, површина 76ар52м2,  евидентирано на Имотен 
лист бр.514 за КО Кажани.

Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со 

непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го 
потпише министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-6528/1 Претседател на Владата
18 септември 2013 година на Република Македонија,

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

3180.
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за експроп-

ријација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 33/1995, 20/1998, 40/1999, 31/2003, 46/2005, 
10/2008, 106/2008, 156/2010 и 6/2012), а во врска со 
член 52 од Законот за експропријација („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 95/2012, бр. 
131/2012 и 24/2013) Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ-ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА МИНИСТЕР-
СТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Член 1
Со оваа одлука на Министерството за транспорт и 

врски - како корисник на експропријацијата,  да му се 
предаде во владение градежното земјиште кое претста-
вува:

1. Дел од КП.бр.1659/3 со површина од 2 м2, дел од 
КП.бр.1659/4 со површина од 474 м2, дел од 
КП.бр.1659/4 со површина од 474 м2, дел од 
КП.бр.1659/5 со површина од 31 м2, дел од 
КП.бр.1674/3 со површина од 31 м2, дел од 
КП.бр.1688/3 со површина од 176 м2, дел од 
КП.бр.1928/3 со површина од 525 м2, дел од 
КП.бр.1933/2 со површина од 15 м2, евидентирани во 
Имотен лист бр.53 за КО Селце, КП.бр.1693/3 со пов-
ршина од 93 м2, евидентирана во Имотен лист бр.534 
за КО Селце и дел од КП.бр.1659/5 со површина од 
1.122 м2, дел од КП.бр.1674/3 со површина од 321 м2, 
дел од КП.бр.1688/3 со површина од 441 м2, дел од 
КП.бр.1928/3 со површина од 1.356 м2, дел од 
КП.бр.1933/2 со површина од 180 м2, КП.бр.1926/0 со 
површина од 18 м2, евидентирани во Имотен лист 
бр.53 за КО Селце, КП.бр.1693/3 со површина од 239 
м2, евидентирана во Имотен лист бр.534 за КО Селце, 
согласно Решение Екс.бр. 26-5770 од 03.10.2012 година 
на Министерство за финансии, Управа за имотно прав-
ни работи - Одделение за управна постапка во Штип;

2. Дел од КП.бр.301/68 со површина од 517 м2, дел 
од КП.бр.95/47 со површина од 742 м2, евидентирани 
во Имотен лист бр.252 за КО Три Чешми, дел од 
КП.бр.20/59 со површина од 289 м2, евидентирана во 
Имотен лист бр.2115 за КО Ново Село и дел од 
КП.бр.301/68 со површина од 827 м2, дел од 
КП.бр.95/47 со површина од 1.896 м2, евидентирани во 
Имотен лист бр.252 за КО Три Чешми, дел од 
КП.бр.20/59 со површина од 740 м2, евидентирана во 
Имотен лист бр.2115 за КО Ново Село, согласно Реше-
ние Екс.бр. 26-5847 од 14.8.2012 година на Министер-
ство за финансии, Управа за имотно правни работи - 
Одделение за управна постапка во Штип, за изградба 
на објект од јавен интерес „ Гасоводен систем на РМ- 
Делница: Клечовци- Чвор Исток- Штип- Неготино„, 
согласно Проект за магистрален гасовод-Објект: „ГА-
СОВОДЕН СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА“ Делница: Клечевци- Чвор Исток-Штип-Неготи-
но бр.02-9924/2 од 29.5.2012 и Геодетски елаборат за ге-
одетски работи за посебни намени број 09-315/1 од 
3.10.2011 година, тех.бр. 715/11, изработен од Друштво 
за геодетски работи проектирање и услуги„ПРО-ГЕО“ 
ДОО Куманово.

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

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

Бр. 41-6585/1 Заменик на претседателот
18 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.9.2013 година, донесе 

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 

ТУРИСТИЧКА РАЗВОЈНА ЗОНА „ЉУБАНИШТА 1“ КО ЉУБАНИШТА, ОПШТИНА ОХРИД

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Урбанистичка планска документација за изградба на туристичка развојна зона „Љубаништа 1“ КО Љубани-
шта, општина Охрид.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 227460 м2, 

ги има следните катастарски индикации:
 

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“.

           Бр. 41-6675/1                                         Претседател на Владата
  21 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.

3181.
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3182.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

кретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Генералниот секретар на Владата на Република 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/10                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3183.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

кретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Генералниот секретар на Владата на Република 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/11                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3184.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

кретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Генералниот секретар на Владата на Република 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/12                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3185.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-то 

на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од обла-
ста на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

таријат на Владата на Република Македонија.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Генералниот секретар на Владата на Република Маке-

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

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

донија“.

           Бр. 41-6561/13                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3186.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе 

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

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

то за економија.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Министерот за економија со кој се уредуваат пра-

вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/14                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3187.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

то за животна средина и просторно планирање.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Министерот за животна средина и просторно пла-

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/15                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013  година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

то за здравство.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за здравство со кој се уредуваат права-

та и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/16                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.

3188.
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3189.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013  година, донесе 

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

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

то за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/17                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3190.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

то за информатичко општество и администрација.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за информатичко општество и админи-

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/18                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3191.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе 

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

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

то за култура.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за култура со кој се уредуваат правата 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/19                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3192.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе 

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

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

то за локална самоуправа.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за локална самоуправа со кој се уреду-

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/20                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3193.

      
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе 

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

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

то за финансии.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за финансии со кој се уредуваат права-

та и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/21                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3194.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе 

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

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

то за труд и социјална политика.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за труд и социјална политика со кој се 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/22                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3195.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

то за одбрана.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за одбрана со кој се уредуваат правата 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/23                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3196.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе 

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

НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

штита на лични податоци.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Дирекција за заштита на лични по-

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/24                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3197.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе 

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

НА ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ТЕТОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

верзитетот Тетово.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Државниот универзитет Тетово, со кој 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/25                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3198.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА НУ  БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

„Григор Прличев“ - Охрид.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на НУ библиотека „Григор Прличев“ - 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/26                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 10.9.2013 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 Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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 Универзитет „Св.Климент Охридски“ 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/27                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.

3199.
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3200.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

„Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Мето-

диј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

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

кедонија“.

          Бр. 41-6561/28                                    Претседател на Владата
 10 септември 2013 година                                      на Република Македонија,
               Скопје                                         м-р Никола Груевски, с.р.
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3201.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македони-ја, 
на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе 

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

НУ УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-то 

на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од обла-
ста на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

ска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на НУ Универзитетска библиотека „Св. 

Климент Охридски“ - Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлу-
ка. 

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

донија“.

          Бр. 41-6561/29                                      Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                       на Република Македонија,
                Скопје                                          м-р Никола Груевски, с.р.
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3202.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-нија, 
на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе 

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

НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-то 

на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од обла-
ста на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредува-ат 

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

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

донија“.

           Бр. 41-6561/30                                       Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                         на Република Македонија,
                 Скопје                                           м-р Никола Груевски, с.р.
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3203.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македони-ја, 
на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА НУ БИБЛИОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ - ТЕТОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-то 

на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од обла-
ста на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

„Кочо Рацин“ - Тетово.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на НУ библиотека „Кочо Рацин“ - Те-то-

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

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

донија“.

          Бр. 41-6561/31                                       Претседател на Владата
 10 септември 2013 година                                         на Република Македонија,
                Скопје                                             м-р Никола Груевски, с.р.
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3204.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македони-ја, 
на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА НУ БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-то 

на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од обла-
ста на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

„Гоце Делчев“ - Штип.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на НУ библиотека „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 наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-ке-

донија“.

            Бр. 41-6561/32                                      Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                        на Република Македонија,
                Скопје                                          м-р Никола Груевски, с.р.
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3205.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-нија, 
на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-то 

на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од обла-
ста на иновациите и претприемништвото и тоа:

Член 2
Движните ствари од  член  1  од оваа одлука  се даваат на трајно користење без надомест на општина Де-мир 

Хисар.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина  Демир Хисар, со кој се 

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

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

донија“.

          Бр. 41-6561/33                                       Претседател на Владата
 10 септември 2013 година                                         на Република Македонија,
               Скопје                                            м-р Никола Груевски, с.р.
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3206.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10.9.2013 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 Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото 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 Универзитет „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 наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“.

          Бр. 41-6561/34                                      Претседател на Владата
 10 септември 2013 година                                        на Република Македонија,
                Скопје                                          м-р Никола Груевски, с.р.
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3207.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македони-ја, 
на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-то 

на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од обла-
ста на иновациите и претприемништвото и тоа:

Член 2
Движните ствари од  член  1  од оваа одлука  се даваат на трајно користење без надомест на општина Свети Ни-

коле.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Свети Николе, со кој се 

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

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

донија“.

            Бр. 41-6561/35                                  Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                     на Република Македонија,
                 Скопје                                       м-р Никола Груевски, с.р.
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3208.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-нија, 
на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА  „БРАЌА  МИЛАДИНОВЦИ“ - СТРУГА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-то 

на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од обла-
ста на иновациите и претприемништвото и тоа:

Член 2
Движните ствари од  член  1  од оваа одлука  се даваат на трајно користење без надомест на Центар за кул-ту-

ра „Браќа Миладиновци“ - Струга.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Центар за култура „Браќа Милади-нов-

ци“ - Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

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

донија“.

             Бр.41-6561/36                                      Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                        на Република Македонија,
                 Скопје                                            м-р Никола Груевски, с.р.
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3209.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 10.09.2013 година, донесе 

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

НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува 

користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани 
странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

Струмица.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува Договор со градоначалникот на општина  Струмица, со кој 

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

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

Македонија“.

           Бр. 41-6561/37                                         Претседател на Владата
 10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
                Скопје                                               м-р Никола Груевски, с.р.

 



24 септември 2013 Бр. 131 - Стр. 45

3210.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА ОПШТИНА РЕСЕН

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-то 

на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори од обла-
ста на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

Член 3
Министерот за образование и наука склучува Договор со градоначалникот на општина  Ресен, со кој се уре-ду-

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

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

донија“.

           Бр. 41-6561/38                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3211.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА  ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

виш.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува Договор со градоначалникот на општина  Радовиш, со кој се 

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

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

кедонија".

           Бр. 41-6561/39                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3212.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА ДОМ НА КУЛТУРА „ЗЛЕТОВСКИ РУДАР“ - ПРОБИШТИП

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

„Злетовски Рудар“ - Пробиштип.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува Договор со директорот на Дом на култура „Злетовски Рудар“ 

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

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

кедонија".

           Бр. 41-6561/40                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3213.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

тино.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува Договор со градоначалникот на општина  Неготино, со кој се 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/41                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3214.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

Член 3
Министерот за образование и наука склучува Договор со градоначалникот на општина Пехчево, со кој се 

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

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

кедонија".

           Бр. 41-6561/42                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3215.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

леп.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува Договор со градоначалникот на општина Прилеп, со кој се 

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

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

кедонија".

           Бр. 41-6561/43                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3216.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 10.09.2013 година, донесе 

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

КУЛТУРА „МАКЕДОНСКИ БРОД“ – МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува 

користењето на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани 
странски автори од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

култура „Македонски Брод“ – Македонски Брод.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува Договор со директорот на ОУ Дом на култура „Македонски 

Брод“ – Македонски Брод, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука. 

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

Македонија".

           Бр. 41-6561/44                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

ново.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Куманово, со кој се 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/45                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.

3217.
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3218.
                

                                
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе 

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

НА ДОМ НА КУЛТУРА „НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ“ - КРУШЕВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

„Наум Наумовски Борче“ - Крушево.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Дом на култура „Наум Наумовски 

Борче“ - Крушево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/46                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3219.

                                

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе 

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

НА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА КИЧЕВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Член 2
Движните ствари од  член  1  од оваа одлука  се даваат на трајно користење без надомест на Центар за кул-

тура „Кочо Рацин“ - Кичево.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Центар за култура „Кочо Рацин“ - 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/47                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
                Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3220.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година,донесе 

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

НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

ни.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина  Кочани, со кој се 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/48                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3221.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА КРИВА ПАЛАНКА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

култура – Крива Паланка.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на НУ Центар за култура – Крива Па-

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/49                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе 

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

НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

дарци.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина  Кавадарци, со кој се 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/50                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.

3222.
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3223.

                                

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година донесе 

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

НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

мир Хисар.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина  Демир Хисар, со кој 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/51                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3224.
                                Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина  Делчево, со кој се 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/52                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3225.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Велес, со кој се уре-

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/53                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 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 Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина  Виница, со кој се 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/54                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.

               

3226.
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3227.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницатаж одржана на 10.9.2013 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 Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Член 2
Движните ствари од  член  1  од оваа одлука  се даваат на трајно користење без надомест на општина 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 наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“.

           Бр. 41-6561/55                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3228.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ГОСТИВАР

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

Член 2
Движните ствари од  член  1  од оваа одлука  се даваат на трајно користење без надомест на Центар за кул-

тура Гостивар.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Центар за култура Гостивар, со кој 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/56                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3229.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина  Валандово, со кој се 

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/57                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3230.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА ДОМ НА КУЛТУРА „ДИМИТАР БЕРОВСКИ“ - БЕРОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

„Димитар Беровски“ - Берово.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Дом на култура „Димитар Беров-

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

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

кедонија".

           Бр. 41-6561/58                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.



 Стр. 66 - Бр. 131                                                                             24 септември 2013

3231.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредува-

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/59                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3232.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе 

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

НА МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користење-

то на движните ствари - учебници на македонски, албански и англиски јазик од реномирани странски автори 
од областа на иновациите и претприемништвото и тоа:

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

демија на науките и уметностите.

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со претседателот на Македонска академија на науки-

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

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

кедонија“.

           Бр. 41-6561/60                                         Претседател на Владата
  10 септември 2013 година                                           на Република Македонија,
              Скопје                                              м-р Никола Груевски, с.р.
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3233.
Врз основа на член 36 став 6 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 и 15/13) Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 20.8.2013 го-
дина, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СOВЕТОТ 
ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРА-
ТЕГИЈАТА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУ-
КА ВО КОНТЕКСТ НА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 

2013-2020 ГОДИНА

Член 1
 Со ова решение за претседател и  членови на Сове-

тот за следење на имплементација на Стратегијата за 
стручно образование и обука во контекс на доживотно-
то учење 2013-2020 година, се назначуваат:

- Наташа Јаневска - државен советник во Министер-
ство за образование и наука - претседател;

- Мирјанка Алексевска – раководител на сектор од 
Министерство  за труд и социјална политика;

- Имерали Бафтијари – раководител на сектор во 
Министерство за економија; 

- Весна Цветанова – помошник раководител во Ми-
нистерство за финансии;

- Елтон Зеќири - државен советник во Секретаријат 
за спроведување на Рамковниот договор;

- Азир Алиу – советник на претседателот на Влада-
та на Република Македонија за наука и информатика, 
Канцеларија на претседателот на Владата на Република 
Македонија;

- Мери Атансовски – советник на претседателот на 
Владата на Република Македонија од областа на образо-
ванието, иноваторството, науката и чивечките ресурси, 
Канцеларија на претседателот на Владата на Република 
Македонија;

- Виктор Новаковски - советник на претседателот 
на Владата на Република Македонија за образование, 
Канцеларија на претседателот на Владата на Република 
Македонија;

- Марија Апостолова – вработена во Канцеларија на 
претседателот на Владата на Република Македонија;

- Татјана Вељковиќ, претставник од Кабинет на за-
меникот на претседателот на Владата задолжен за еко-
номски прашања и за координација со економските ре-
сори;

- Игор Јуруков – раководител на одделение во Биро 
за развој на образованието;

- Зекир Зекири - директор на Центарот за стручно 
образование и обука;

- Маја Крстевска - раководител на одделение во 
Центар за образование на возрасните;

- Татјана Шестовиќ - советник во Агенција за врабо-
тување на Република Македонија;

- Весна Арсовска – советник од Заедница на едини-
ците на локалната самоуправа;

- Борис Тримчев – стручен соработник од Стопан-
ската комора на Република Македонија;

- Дарко Велков – член на Управен одбор од Сојузот 
на стопански комори на Македонија;

- Оливија Штерјова – извршен директор на Занает-
чиска комора на Република Македонија и

- Трајче Петковски – Синдикат за образование, нау-
ка и култура.

Член 2
Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-5522/2 Претседател на Владата
20 август 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
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