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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3780.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот
за спроведување на Рамковниот договор на Владата на Република Македонија.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со заменикот на претседателот на Владата на
Република Македонија задолжен за спроведување на Рамковниот договор и политички систем, 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. 44-7577/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3781.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа Центар за
култура „Браќа Миладиновци“ - 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
Македонија“.
Бр. 44-7581/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3782.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот
во Тетово.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот во 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
Македонија“.
Бр. 44-7584/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3783.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 11

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Струмица, а за потребите на Локална установа Библиотека „Благој Јанков Мучето“ – 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. 44-7619/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 12 - Бр. 191

25 декември 2017

3784.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на „Стоматолошкиот факултет“ при универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Стоматолошкиот факултет“ при
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - 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
Македонија“.
Бр. 44-7620/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 13

3785.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и
190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
НЕГОТИНО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 14 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина
Неготино, а за потребите на Локална установа – Библиотека „Страшо Пинџур“ – Неготино.
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 Македонија“.
Бр. 44-7621/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 15

3786.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РАДОВИШ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 16 - Бр. 191

25 декември 2017

3692.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Радовиш, за потребите на Општинската народна библиотека „Браќа Миладиновци“ – Радовиш.
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
Македонија“.
Бр. 44-7623/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 17

3787.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
МАКЕДОНСКИ БРОД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 18 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на општина Македонски Брод, а за потребите на Општинската установа Дом на култура „Македонски Брод“ – Македонски
Брод.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина 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. 44-7625/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 19

3788.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на „Медицинскиот
факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Медицинскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - 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
Македонија“.
Бр. 44-7628/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 20 - Бр. 191

25 декември 2017

3789.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на град Скопје, а за
потребите на Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7629/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 23

3790.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
МАКЕДОНСКИ БРОД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 24 - Бр. 191

25 декември 2017

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 25

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Македонски Брод, а за потребите на Општинската установа Дом на култура „Македонски Брод“ – Македонски
Брод.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина 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. 44-7630/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 26 - Бр. 191

25 декември 2017

3791.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА - БИБЛИОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ - ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 27

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална установа - Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа - Библиотека „Кочо Рацин“ - 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
Македонија“.
Бр. 44-7632/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 28 - Бр. 191

25 декември 2017

3792.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА – БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето
на движните ствари-книги и тоа:

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 29

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа – Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Националната установа – 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
Македонија“.
Бр. 44-7633/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 30 - Бр. 191

25 декември 2017

3793.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПРОБИШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 31

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Пробиштип, а за потребите на Домот на култура „Злетовски Рудар“ – Пробиштип.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Пробиштип, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7640/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 32 - Бр. 191

25 декември 2017

3794.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 33

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот
во Тетово.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот во 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
Македонија“.
Бр. 44-7643/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 34 - Бр. 191

25 декември 2017

3795.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генералниот секретаријат 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
Македонија“.
Бр. 44-7652/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 35

3796.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА БЕРОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 36 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина
Берово, а за потребите на Домот на култура „Димитар Беровски“ – Берово.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Берово, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7657/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 37

3797.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува
користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 38 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кавадарци, а за потребите на ЈОУ-Библиотека „Феткин“ – Кавадарци.
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
Македонија“.
Бр. 44-7660/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 39

3798.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РЕСЕН
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 40 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ресен,
а за потребите на Општинската установа Дом на култура „Драги Тозија“ – Ресен.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Ресен, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7661/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 41

3799.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 42 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гевгелија, а за потребите на Јавна општинска установа - Библиотека „Гоце Делчев“ – Гевгелија.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гевгелија, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7662/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 43

3800.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ПРИРОДНО
МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Природно математичкиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Природно математичкиот факултет
при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - 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
Македонија“.
Бр. 44-7664/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 44 - Бр. 191

25 декември 2017

3801.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АСНОМ“ - ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 45

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната
установа - Центар за култура „АСНОМ“ – Гостивар.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Националната установа - Центар за
култура „АСНОМ“ - 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
Македонија“.
Бр. 44-7665/1
19 септември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 46 - Бр. 191

25 декември 2017

3802.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
РАДОВИШ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Радовиш, а за потребите на Општинската народна библиотека „Браќа Миладиновци“ – Радовиш.
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
Македонија“.
Бр. 44-7667/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 49

3803.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 50 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Филозофскиот
факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - 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
Македонија“.
Бр. 44-7670/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 51

3804.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
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 Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 52 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството
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
Македонија“.
Бр. 44-7671/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 53

3805.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА – БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 54 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална установа – Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа – Библиотека
„Григор Прличев“ - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7672/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 55

3806.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 56 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кочани, а за потребите на Јавна општинска установа – Библиотека „Искра“ – Кочани.
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
Македонија“.
Бр. 44-7673/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 57

3807.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 58 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гевгелија, а за потребите на Јавна општинска установа – Библиотека „Гоце Делчев“ – Гевгелија.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гевгелија, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7678/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 59

3808.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА MАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 60 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Mакедонската
академија на науките и уметностите - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со претседателот на Mакедонската академија на науките и уметностите - 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
Македонија“.
Бр. 44-7679/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 61

3809.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 62 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Прилеп, а за потребите на Јавната општинска установа Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп.
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
Македонија“.
Бр. 44-7680/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 63

3810.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА АСНОМ – ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 64 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална установа Центар за култура АСНОМ – Гостивар.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа Центар за
култура АСНОМ – 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
Македонија“.
Бр. 44-7681/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 65

3811.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Свети
Николе, а за потребите на Градската библиотека „Гоце Делчев“ – Свети Николе.
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
Македонија“.
Бр. 44-7682/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 66 - Бр. 191

25 декември 2017

3812.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „КОЧО РАЦИН“ - КИЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 67

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната
установа Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Националната установа 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
Македонија“.
Бр. 44-7683/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 68 - Бр. 191

25 декември 2017

3813.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА - НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 69

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната
установа - Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Националаната установа - Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7684/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 70 - Бр. 191

25 декември 2017

3814.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 71

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7685/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 72 - Бр. 191

25 декември 2017

3815.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 73

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Медицинскиот
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - 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
Македонија“.
Бр. 44-7687/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 74 - Бр. 191

25 декември 2017

3816.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ДЕМИР ХИСАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 75

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Демир
Хисар, а за потребите на Домот на култура „Илинден“ – Демир 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
Македонија“.
Бр. 44-7689/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 76 - Бр. 191

25 декември 2017

3817.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството
за здравство.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за здравство, 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. 44-7691/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 77

3818.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
БИБЛИОТЕКА АЛ-БИ С. БАБИНО – ДЕМИР ХИСАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 78 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Здружението
библиотека АЛ-БИ с. Бабино – Демир Хисар.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Здружението библиотека АЛ-БИ
с.Бабино – 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
Македонија“.
Бр. 44-7692/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 79

3819.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 80 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св. Климент 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
Македонија“.
Бр. 44-7699/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 81

3820.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ВИНИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 82 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Виница, а за потребите на Јавната општинска установа – Библиотека „Ванчо Прке“ – 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
Македонија“.
Бр. 44-7719/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 83

3821.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА - УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 84 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална
установа - Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа - Универзитетска 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
Македонија“.
Бр. 44-7720/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 85

3822.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА OПШТИНА
БЕРОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 86 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Берово,
а за потребите на Домот за култура „Димитар Беровски“ – Берово.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Берово, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7722/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 87

3823.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА
НА CОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 88 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата на
Cобранието на Република Македонија.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со генералниот секретар на Cобранието 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
Македонија“.
Бр. 44-7723/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 89

3824.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ДЕМИР ХИСАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

Стр. 90 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Демир
Хисар, а за потребите на Домот на култура „Илинден“ – Демир 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
Македонија“.
Бр. 44-7724/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 91

3825.
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПРАВНИОТ
ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 92 - Бр. 191

25 декември 2017

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Правниот факултет „Јустинијан Први“
при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - 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
Македонија“.
Бр. 44-7786/1
19 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

25 декември 2017

Бр. 191 - Стр. 93

3826.
Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), а во врска со
член 23 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на
Република Македонија на седницата одржана на
22.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО
НАМЕНА Г4-МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР СО СИТЕ ПОТРЕБНИ ПРОПРАТНИ СОДРЖИНИ СО
НАМЕНА КОМПАТИБИЛНА СО ОСНОВНАТА
(Б1, Б4, Г3 И Д2), КО КРИВОГАШТАНИ-ВОН Г.Р.,
ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на стопански комплекс со намена Г4-магацински простор со сите потребни пропратни содржини
со намена компатибилна со основната (Б1, Б4, Г3 и
Д2), КО Кривогаштани - вон г.р., Општина Кривогаштани.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 18246 м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7930/1
22 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3827.
Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА
1. Co оваа одлука се дава согласност на Програмата
за изменување на Инвестиционата програма на Јавното
претпријатие Службен весник на Република Македонија за 2017 година, бр.02-7216/1 од 6.12.2017 година,
усвоена од Управниот одбор на Јавното претпријатие
Службен весник на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.12.2017 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8090/1
Претседател на Владата
22 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3828.
Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО
РАБОТЕЊЕТО НA ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2016 ГОДИНА
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
употреба на средствата остварени со работењето на
Јавното претпријатие Службен весник на Република
Македонија за 2016 година, бр.02-7217/1 од 6.12.2017
година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие „Службен весник на Република Македонија“,
на седницата, одржана на 6.12.2017 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8090/2
22 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 94 - Бр. 191

3829.
Врз основа на член 13, став (1) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник
на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08,
139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15,
173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ
ПЛАН НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2017 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата
за изменување и дополнување на Годишната програма
со финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2017 година бр.01-1362/1
од 7.12.2017 година, донесена од Управниот одбор на
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни
зони, на седницата одржана на 7.12.2017 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8167/1
Претседател на Владата
22 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3830.
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 22.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТОВОЛТАЖНИ ЌЕЛИИ
СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
КО ЈАБОЛЦИ, ОПШТИНА СОПИШТЕ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
поставување на фотоволтажни ќелии со намена Е2-комунална супраструктура за производство на електрична енергија КО Јаболци, општина Сопиште.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8467/1
Претседател на Владата
22 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3831.
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 22.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА
Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА
КО БАТИНЦИ, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Батинци, општина Студеничани.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 4883м2, ги
има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-8472/1
Претседател на Владата
22 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3832.
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22.12.2017
година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА
НА ВИКЕНД НАСЕЛБА КО СОПОТ, ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба КО Сопот, Општина Свети Николе.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8630/1
Претседател на Владата
22 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3833.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за
здравствената заштита (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16
и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА
1. Во Програмата за лекување на ретки болести во
Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16 и 34/17), во
делот I „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА”
износот „210.000.000,00“ се заменува со износот
„213.967.000,00“, а табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Бр. 191 - Стр. 95

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7455/1
Претседател на Владата
22 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3834.
Врз основа на член 22, став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16
и 163/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО–ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО–ПРОЕКТНИ
ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2017 ГОДИНА
I
1. Во Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови
на генерални урбанистички планови, урбанистичко –
планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16 и 114/17), во глава I
во точката 1 износот „13. 500.000, 00“ се заменува со
износот „10.500.000,00“.
Во потточката 1.10 по зборовите: „(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/16, 29/16 и 68/16)
“зборовите: „како и исплата на средства по доставени
фактури за изработени урбанистичко-плански документации за градби од посебен интерес и урбанистичко-плански документации за градби од посебен интерес за кои е во тек изработка врз основа на донесени
одлуки од Владата на Република Македонија“ се бришат.
2. Во точката 3 алинејата 5 се брише.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7522/1
Претседател на Владата
22 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3835.
Врз основа на член 41 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2017 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.191/16
и 109/17) и член 150–г став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14,
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и
37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе

Стр. 96 - Бр. 191

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ
И ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ
ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ ЗА 2017 ГОДИНА
1. Во Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените
работници и здравствените соработници вработени во
приватни здравствени установи, други правни лица и
невработени за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16 и 148/17), во делот „2.
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, во ставот 3,
износот „58.500.000,00“ се заменува со износот
„62.900.000,00“, а износот „31.000.000,00“ се заменува
со износот „35.400.000,00“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-8157/1
Претседател на Владата
22 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3836.
Врз основа на член 5 од Законот за основање на
Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.103/08, 156/10, 59/12, 187/13 и 41/14),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ЗА 2017 ГОДИНА
Член 1
Во Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2017 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 192/16) во членот 1 во ставот 2 износот „192.336.000,00“ се заменува со износот
„159.570.000,00“, а износот „149.622.000,00“ се заменува со износот „116.856.000,00“.
Член 2
Во членот 2, во точката а) во воведната реченица
износот „42.200.000,00“ се заменува со износот
„30.005.000,00“.
Во потточката 1 износот „4.000.000,00“ се заменува
со износот „3.700.000,00“.
Во потточката 2 износот „22.000.000,00“ се заменува со износот „18.300.000,00“.
Во потточката 3 износот „3.500.000,00“ се заменува
со износот „635.000,00“.
Во потточката 4 износот „11.000.000,00“ се заменува со износот „6.615.000,00“.
Во потточката 5 износот „600.000,00“ се заменува
со износот „455.000,00“.
Потточката 6 се брише.
Во потточката 7 која станува потточка 6 износот
„500.000,00“ се заменува со износот „300.000,00“.
Во точката б) во воведната реченица износот
„10.000.000,00“ се заменува со износот „352.000,00“.
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Во точката в) во воведната реченица износот
„7.166.000,00“ се заменува со износот „6.243.000,00“.
Член 3
Во членот 3, износот „76.000.000,00“ се заменува со
износот „66.000.000,00“.
Член 4
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8232/1
Претседател на Владата
22 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3837.
Врз основа на член 19 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2017 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
191/16 и 109/17), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИТЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБЈЕКТИ
И СЛУЖБЕНИ ПРОСТОРИИ НА ОРГАНИТЕ НА
ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО 2017 ГОДИНА
I
Во Програмата за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2017
година („Службен весник на Република Македонија”
бр. 192/16), во делот I ставот 2 се менува и гласи:
„Средствата за реализација на оваа програма ќе се
користат за:
1. Подобрување на функционалните услови на комплексот Вили Водно-Скопје.
2. Подобрување на функционалноста на системите
за ладење и греење во објектот на Владата на Република Македонија.
3. Подобрување на функционалноста на канцеларискиот мебел во објектот на Владата на Република
Македонија.
4. Подобрување на функционалноста на системите
за непрекинато напојување со електрична енергија во
објектот на Владата на Република Македонија.
5. Подобрување на функционалноста на системот за
ладење во објектот на Уставен суд на Република Македонија и Државен архив на Република Македонија.
6. Подобрување на функционалноста на лифтовите
во објектот на Македонска радио и телевизија.
7. Подобрување на функционалноста на фекална канализација на објектот Палата АСНОМ“.
II
Во делот II износот „26.100.000“ се заменува со износот „13.000.000“.
III
Делот III се менува и гласи:
„Средствата од дел II од оваа програма ќе се користат за следните намени:
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СТАВКА 481 – ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ
А. РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ, РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ И
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ
Реконструкција на базен во Вила 2 на Водно-Скопје
200.000
Б. СЛУЖБЕНИ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ
1. Испорака, транспорт и монтажа на системи за ладење и греење во објектот на Влада на Република Македонија
202.341
2. Изработка и набавка на плочест материјал и оков
за монтажа на канцелариски мебел во објектот на Влада на Република Македонија
86.000
3. Набавка, испорака и монтажа на уреди за ладење
и вентилација во просторија на уредот за непрекинато
напојување со електрична енергија во објектот на Влада на Република Македонија
220.619
4. Набавка, испорака, транспорт, монтажа и пуштање во функција на воздушно ладени компресорски агрегати за ладна вода за институциите Уставен суд на
Република Македонија и Државен архив на Република
Македонија
6.803.880
5. Демонтажа на лифтови и испорака и монтажа на
лифтови во објектот на Македонска радио телевизија
5.464.740
6. Изработка на Ревизија на основен проект за реконструкција на фекална канализација на објект Палата
АСНОМ
22.420
Вкупно 481
13.000.000“
IV
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-8250/1
Претседател на Владата
22 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3838.
Врз основа на член 16, ставови 2 и 3 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16
и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА
1. Во Програмата за заштита на населението од
ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2017 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.192/16
и 118/17), во делот „V. Потребни финансиски средства
(обем, цена и вкупни средства), во Табела 1, износот на
одобрени средства од Буџет на самофинансирачки активности прикажан во Глава V, Табела 1 „20.000.000
денари“ се заменува со износот „16.000.000 денари“ и
во точката 1-16, износот „27.000.000,00“ се заменува со
износот „23.000.000,00“.
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2. Во делот VI. „Финансирање (извори на обезбедување на средствата – Буџет на Република Македонија
донации и други извори), износот „27.000.000,00“ се
заменува со износ „23.000.000,00“, а износот
„20.000.000,00“ се заменува со износот „16.000.000,00“
и Табела 2 се заменува со нова Табела 2:

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8521/1
Претседател на Владата
22 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3839.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16
и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И
ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017
ГОДИНА
1. Во Програмата за активна здравствена заштита
на мајките и децата во Република Македонија за 2017
година („Службен весник на Република Македонија“
бр.192/16), во делот „IV.„Потребни финансиски средства за реализација на Програмата“ во Табела 1.„Потребни финансиски средства за реализација на оваа
програма“ износот на одобрени средства од Буџет на
самофинансирачки активности „1.500.000 денари“ се
заменува со износот „5.500.000 денари“ и во редот
Вкупно, износот „10.500.000,00“ се заменува со износот „14.500.000,00“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.44-8522/1
22 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3840.
Врз основа на член 16, став 2 и 3 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16
и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАНА
ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА
1. Во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2017 година
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.192/16), во табелата „ЗБИРНА ТАБЕЛА Потребни
финансиски средства“, во редот 7, во колоната „Потребни ресурси“, износот „17.000.000,00“ се заменува со
износот „20.430.000,00“.
Во делот „Финансирање на програмата“ износот
„17.000.000,00“ се заменува со износот „20.430.000,00“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8527/1
Претседател на Владата
22 декември 2017 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3841.
Врз основа на член 16, ставови 2 и 3 од Законот
за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/12, 145/12, 87/13,
164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15,
154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО 2017 ГОДИНА
1. Во Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република
Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16 и 153/17), во делот
V.Финансирање износот „17.033.000,00 денари" се заменува со износот „13.633.000,00 денари“, а износот
„12.033.000,00 денари“ се заменува со износот
„9.633.000,00 денари“.
Во делот VI. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“, во Табела 1, во редот ВКУПНО, износот „17.033.000,00“ се заменува со
износот „13.633.000,00“.
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8529/1
Претседател на Владата
22 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3842.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за
2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16 и 109/17), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017
година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА
И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
ЗА 2017 ГОДИНА
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на
основни училишта за 2017 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр 192/16 и 148/17), во точка 1
во ставот 3, износот „217.000.000 денари“, се заменува
со износот „114.703.088 денари“.
Табелите „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта“ и „Опис на
планирани активности и распределба на финансиски
средства обезбедени со Потпрограма ТБ – Реконструкција на основни училишта“, се заменуваат со нови табели, кои гласат:
„Опис на планирани активности и распределба на
финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА –
Изградба на основни училишта:
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„Опис на планирани активности и распределба на
финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТБ –
Реконструкција на основни училишта:

3. Конечното решение за впишување се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
4. Впишувањето на Македонско Монтесори Здружение за следење, модернизација и унапредување на
воспитувањето и образованието, заштита и развојот на
децата и младите и нивните семејства Скопје, со седиште на ул. „Крсте Асенов“ бр. 1/2-14, Скопје – Чаир
ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во "Службен весник на Република
Македонија“.
Број 10-3962/4
21 ноември 2017 година
Скопје

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8612/1
22 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3843.
Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09,
36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14,
44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 105/15,
173/15, 192/15, 30/16 и 163/17) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005),
министерот за труд и социјална политика, донесе:
РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
1. Барањето на Македонско Монтесори Здружение
за следење, модернизација и унапредување на воспитувањето и образованието, заштита и развојот на децата
и младите и нивните семејства Скопје, СЕ УВАЖУВА.
2. Македонско Монтесори Здружение за следење,
модернизација и унапредување на воспитувањето и образованието, заштита и развојот на децата и младите и
нивните семејства Скопје, со седиште на ул. “Крсте
Асенов” бр. 1/2-14, Скопје – Чаир, се впишува во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

Министер,
Мила Царовска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3844.
Врз основа на член 190 став 4 од Законот за хартии
од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015
и 23/2016) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за
инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011,
188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 14.12.2017 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА
БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД
Член 1
Во Правилникот за критериумот за рангирање на
субдепозитарна банка на инвестициски фонд (Службен
весник на Република Македонија бр. 130/2013, бр.
32/2014, бр. 101/2014 и бр. 28/2015, бр. 126/2015 и
бр.182/2016) во член 8 зборовите: „најдоцна до
31.12.2017 година“ се заменуваат со зборовите: „најдоцна до 31.03.2018 година“.
Член 2
Овој Правилник е од времен карактер.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-1096/1
14 декември 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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