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5274. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.135/07, 18/11, 145/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14 и 130/14), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.11.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А  

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО НОВО СЕЛО  

КО НОВО СЕЛО - ВОН Г.Р. ОПШТИНА НОВО СЕЛО 
 

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

на Урбанистички план за село Ново Село КО Ново Село-вон г.р., општина Ново Село. 
 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од  244669м2, 

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. 42 - 9116/1                                            Заменик на претседателот 
 11 ноември 2014 година                                           на Владата на Република 
              Скопје                                         Македонија, 

                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5275. 
Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија”  бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-

НАЛНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА И УНИ-

ВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ.КЛИМЕНТ  

ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Националната ус-

танова Национална и Универзитетска библиотека 

„Св.Климент Охридски“ - Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Националната установа Национална и Уни-

верзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - 

Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за 

движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се дава-

ат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.42 - 9202/1 Заменик на претседателот 

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5276. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТА-

РИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Секретаријатот за 

законодавство на Владата на Република Македонија. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со секре-

тарот на Секретаријатот за законодавство на Владата 

на Република Македонија со кој се уредуваат правата и 

обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука 

кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.42 - 9202/2 Заменик на претседателот 

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5277. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КОМИСИ-

ЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБО-

ДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН  

КАРАКТЕР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Комисијата за 

заштита на правото за слободен пристап до информа-

циите од јавен карактер. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со претсе-

дателот на Комисијата за заштита на правото за слобо-

ден пристап до информациите од јавен карактер со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари 

од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно корис-

тење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.42 - 9202/3 Заменик на претседателот 

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5278. 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ  

УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Државниот Уни-

верзитет во Тетово. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со ректо-

рот на Државниот Универзитет во Тетово со кој се уре-

дуваат правата и обврските за движните ствари од член 

1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.42 - 9202/4 Заменик на претседателот 

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5279. 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕР-

ЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија и тоа:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Универзитетот 

„Гоце Делчев“ во Штип. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со ректо-

рот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип со кој се 

уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно корис-

тење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.42 - 9202/5 Заменик на претседателот 

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5280. 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕР-

ЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија 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“ во Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со ректо-

рот на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно 

користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.42 - 9202/6 Заменик на претседателот 

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5281. 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕР-

ЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ 

И НАУКИ СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ ВО ОХРИД 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Универзитетот за 

информатички технологии и науки Свети Апостол 

Павле во Охрид. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Ректо-

рот на Универзитетот за информатички технологии и 

науки Свети Апостол Павле во Охрид со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 

од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/7 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5282. 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИ-

ТЕТОТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ВО БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Универзитетот 

Св.Климент Охридски во Битола. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Ректо-

рот на Универзитетот Св.Климент Охридски во Битола 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно 

користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/8 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5283. 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 



 Стр. 12 - Бр. 170                                                                                   19 ноември 2014 
 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-

НАТА УСТАНОВА МАНИФЕСТАЦИЈА СТРУШКИ  

ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА - СТРУГА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Националната ус-

танова Манифестација Струшки вечери на поезијата - 

Струга. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Националната установа Манифестација 

Струшки вечери на поезијата - Струга со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 

од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/9 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5284. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СОЈУЗОТ 

НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПРЕВЕДУВАЧИ НА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Сојузот на лите-

ратурните преведувачи на Македонија. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Прет-

седателот на Сојузот на литературните преведувачи на 

Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за 

движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се дава-

ат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/10 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5285. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 



19 ноември 2014  Бр. 170 - Стр. 13 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Печатење на 
публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 
Македонски искушенија, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Службата на Соб-
ранието на Република Македонија. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Гене-
ралниот секретар на Собранието на Република Македо-
нија со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на 
трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-9202/11 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5286. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТА-
РИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА НА ВЛА-

ДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Печатење на 
публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 
Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Секретаријатот за 

европски прашања на Владата на Република Македо-

нија. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со заме-

никот на претседателот на Владата на Република Маке-

донија задолжен за европски прашања со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 

од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/12 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5287. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТА-

РИЈАТОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ  

ДОГОВОР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, 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. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Заме-

никот на Претседателот на Владата на Република Ма-

кедонија задолжен за спроведување на Рамковниот до-

говор со кој се уредуваат правата и обврските за движ-

ните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на 

трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/13 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5288. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАБИНЕ-

ТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Кабинетот на 

Претседателот на Република Македонија. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Гене-

ралниот секретар на Кабинетот на Претседателот на 

Република Македонија со кој се уредуваат правата и 

обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука 

кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/14 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5289. 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-

НАТА УСТАНОВА „УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИО-

ТЕКА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – БИТОЛА“ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на „Националната 

установа Универзитетска Библиотека Св. Климент 

Охридски – Битола“. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на „Националната установа Универзитетска Биб-

лиотека Св. Климент Охридски – Битола“ со кој се уре-

дуваат правата и обврските за движните ствари од член 

1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5290. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕР-

СТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО  

ПЛАНИРАЊЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 

за животна средина и просторно планирање. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со минис-

терот за животна средина и просторно планирање со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-

ри од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно ко-

ристење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/16 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5291. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-

ТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО 

И ВОДОСТОПАНСТВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 

за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со минис-

терот за земјоделство, шумарство и водостопанство со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-

ри од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно ко-

ристење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/17 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5292. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЗДРАВСТВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, 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 култура склучува договор со минис-

терот за здравство со кој се уредуваат правата и об-

врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука 

кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/18 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5293. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 

за внатрешни работи. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со минис-

терот за внатрешни работи со кој се уредуваат правата 

и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-

лука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/19 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5294. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 култура склучува договор со минис-

терот за труд и социјална политика со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/20 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5295. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 

за транспорт и врски. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со минис-

терот за транспорт и врски со кој се уредуваат правата 

и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-

лука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/21 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5296. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ПРАВДА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 

за правда. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со минис-

терот за правда со кој се уредуваат правата и обврските 

за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се да-

ваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/22 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5297. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/13 

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОДБРАНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 

за одбрана. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со минис-

терот за одбрана со кој се уредуваат правата и об-

врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука 

кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/23 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 

5298. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.  

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 

за образование и наука. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со минис-

терот за образование и наука со кој се уредуваат права-

та и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 

одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/24 Заменик на претседателот  

11ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5299. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 

за надворешни работи. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со минис-

терот за надворешни работи со кој се уредуваат права-

та и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 

одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/25 Заменик на претседателот  

11ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5300. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 

за локална самоуправа. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со минис-

терот за локална самоуправа со кој се уредуваат права-

та и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 

одлука кои се даваат на трајно користење. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/26 Заменик на претседателот  

11ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5301. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 

188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 11.11.2014 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕР-

СТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО  

И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 

за информатичко општество и администрација. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со минис-

терот за информатичко општество и администрација со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-

ри од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно ко-

ристење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/27 Заменик на претседателот  

11ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5302. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.  

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ФИНАНСИИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 

за финансии. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со минис-

терот за финансии со кој се уредуваат правата и об-

врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука 

кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/28 Заменик на претседателот  

11ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5303. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.  

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЕКОНОМИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 

за економија. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со минис-

терот за економија со кој се уредуваат правата и об-

врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука 

кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/29 Заменик на претседателот  

11ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5304. 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр.  

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МАКЕДОНСКАТА 

АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Македонската 

академија на науките и уметностите во Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Прет-

седателот на Македонската академија на науките и 

уметностите со кој се уредуваат правата и обврските за 

движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се дава-

ат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/30 Заменик на претседателот  

11ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5305. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕ-

НИЕТО НА ГРАЃАНИ МАКЕДОНСКИ П.Е.Н. 

ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Здружението на 

граѓани Македонски П.Е.Н. Центар во Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со претсе-

дателот на Здружението на граѓани Македонски П.Е.Н. 

Центар во Скопје со кој се уредуваат правата и об-

врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука 

кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/31 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5306. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

СТРУМИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Стру-

мица, а за потребите на Локалната установа Библиоте-

ка Благој Јанков Мучето - Струмица. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на општина Струмица со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/32 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5307. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ВИНИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Библио-

тека Ванчо Прке - Виница. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на општина Виница со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/33 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5308. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ВЕЛЕС 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Велес, а 

за потребите на Локалната Библиотека Гоце Делчев - 

Велес. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на општина Велес со кој се уредуваат пра-

вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 

одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/34 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5309. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

РАДОВИШ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Радо-

виш, а за потребите на Општинска Народна Библиоте-

ка Браќа Миладиновци - Радовиш. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на општина Радовиш со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/35 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5310. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПРИЛЕП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Прилеп, 

а за потребите на Градската Библиотека Борка Талески 

- Прилеп. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на општина Прилеп со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/36 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5311. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПЕХЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Пехчево, 

а за потребите на Матичната Библиотека Кочо Рацин - 

Пехчево. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на општина Пехчево со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/37 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5312. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

НЕГОТИНО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Него-

тино, а за потребите на Јавната општинска установа 

Библиотека Страшо Пинџур - Неготино. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на општина Неготино со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/38 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5313. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КУМАНОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од Проектот „Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија“ и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Кума-

ново, а за потребите на Јавната општинска установа -  

библиотека „Тане Георгиевски“ - Куманово. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на Општина Куманово со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9202/39 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5314. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КОЧАНИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од Проектот „Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија“ и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Кочани, 

а за потребите на Јавната oпштинска установа –библи-

отека „Искра“ - Кочани. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на Општина Кочани со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9202/40 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5315. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

КАВАДАРЦИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од Проектот „Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија“ и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Кава-

дарци, а за потребите на Јавната општинска установа -

библиотека „Феткин“ - Кавадарци. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на Општина Кавадарци со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9202/41 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5316. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ГЕВГЕЛИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од Проектот „Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија“ и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Гевге-

лија, а за потребите на Јавната општинска установа -

библиотека „Гоце Делчев“ - Гевгелија. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на Општина Гевгелија со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9202/42 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5317. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ДЕЛЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од Проектот „Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија“ и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Дел-

чево, а за потребите на Јавната локална библиотека 

„Илинден“ - Делчево. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на Општина Делчево со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9202/43 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5318. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ 

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од Проектот „Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија“ и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Градот Скопје, а 

за потребите на Јавната установа - Градска библиотека 

„Браќа Миладиновци“ - Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на Град Скопје со кој се уредуваат правата 

и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-

лука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9202/44 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5319. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КОМИСИ-

ЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И 

РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од Проектот „Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија“ и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Комисијата за од-

носи со верските заедници и религиозни групи. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Комисијата за односи со верските заедници и 

религиозни групи со кој се уредуваат правата и об-

врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука 

кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9202/45 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5320. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од Проектот „Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија“ и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Генералниот сек-

ретаријат на Владата на Република Македонија, а за 

потребите на Канцеларијата на Претседателот на Вла-

дата на Република Македонија. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со гене-

ралниот секретар на Владата на Република Македонија 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно 

користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-9202/46 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5321. 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСТИТУ-

ТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК КРСТЕ МИСИР-

КОВ ВО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Институтот за ма-

кедонски јазик Крсте Мисирков во Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Институтот за македонски јазик Крсте Мисир-

ков во Скопје со кој се уредуваат правата и обврските 

за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се да-

ваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/47 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5322. 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСТИТУ-

ТОТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА ВО 

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Институтот за ма-

кедонска литература во Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Институтот за македонска литература во 

Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за 

движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се дава-

ат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/48 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5323. 

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

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛ-

НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Генералниот сек-

ретаријат на Владата на Република Македонија. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Гене-

ралниот секретар на Владата на Република Македонија 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно 

користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/49 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5324. 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФИЛОЗОФ-

СКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Филозофскиот 

факултет во Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Дека-

нот на Филозофски факултет во Скопје со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 

од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/50 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5325. 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФИЛО-

ЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЛАЖЕ КОНЕСКИ ВО 

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Филолошкиот фа-

култет Блаже Конески во Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Дека-

нот на Филолошкиот факултет Блаже Конески во 

Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за 

движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се дава-

ат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/51 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5326. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРУШТВО-

ТО НА ПИСАТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Друштвото на пи-

сатели на Македонија. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Прет-

седателот на Друштвото на писатели на Македонија со 

кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-

ри од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно ко-

ристење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/52 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5327. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ВАЛАНДОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Валан-

дово, а за потребите на Јавната Општинска Установа 

Дом на култура 25-ти Мај – Валандово. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Градо-

началникот на Општина Валандово со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/53 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5328. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

СВЕТИ НИКОЛЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија и тоа: 
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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 Општинската Установа Дом 

на култура Крсте Мисирков – Свети Николе. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Градо-

началникот на Општина Свети Николе со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 

од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/54 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5329. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

РЕСЕН 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 култура склучува договор со градо-

началникот на Општина Ресен со кој се уредуваат пра-

вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 

одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/55 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5330. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПРОБИШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Про-

биштип, а за потребите на Општинската Установа Дом 

на култура - Пробиштип. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на Општина Пробиштип со кој се уредува-

ат правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/56 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5331. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КРУШЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Кру-

шево, а за потребите на Општинската Установа Дом на 

култура Наум Наумовски Борче – Крушево. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на Општина Крушево со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/57 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5332. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КРАТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Кра-

тово, а за потребите на Јавната Општинска Установа 

Дом на култура Лазар Софијанов - Кратово. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на Општина Кратово со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/58 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5333. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ДЕМИР ХИСАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Општинската Установа Дом 

на култура Илинден – Демир Хисар. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на Општина Демир Хисар со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 

од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/59 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5334. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

БЕРОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Општина Берово, 

а за потребите на Општинската Установа Дом на кул-

тура Димитар Беровски – Берово. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на Општина Берово со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/60 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5335. 

Врз основа на член 54 –а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-

НАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА 

БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ - СТРУГА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Националната ус-

танова Центар за култура Браќа Миладиновци - Струга. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Националната установа Центар за култура 

Браќа Миладиновци - Струга со кој се уредуваат права-

та и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 

одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/61 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5336. 

Врз основа на член 54 –а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-

НАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА –  

КРИВА ПАЛАНКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Националната ус-

танова Центар за култура - Крива Паланка. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Националната установа Центар за култура - 

Крива Паланка со кој се уредуваат правата и обврските 

за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се да-

ваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/62 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5337. 

Врз основа на член 54 –а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-

НАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА 

КОЧО РАЦИН - КИЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Националната ус-

танова Центар за култура Кочо Рацин - Кичево. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Националната установа Центар за култура Ко-

чо Рацин - Кичево со кој се уредуваат правата и об-

врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука 

кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/63 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 

5338. 

Врз основа на член 54 –а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-

НАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА 

АСНОМ - ГОСТИВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Националната ус-

танова Центар за култура АСНОМ - Гостивар. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Националната установа Центар за култура 

АСНОМ - Гостивар со кој се уредуваат правата и об-

врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука 

кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/64 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5339. 

Врз основа на член 54 –а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-

НАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА - ДЕБАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

на трајно користење без надомест на Националната ус-
танова Центар за култура - Дебар. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Центар за култура - 
Дебар со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на 
трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-9202/65 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5340. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - БИРО  

ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Печатење на 
публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 
Македонски искушенија, и тоа: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Министерството за 
образование и наука - Биро за развој на образованието. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Бирото за развој на образованието со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно корис-
тење. 
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Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/66 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5341. 

Врз основа на член 54 –а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-

НАТА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА КОЧО РАЦИН –  

ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Националната ус-

танова Библиотека Кочо Рацин - Тетово. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Националната установа Библиотека Кочо Ра-

цин - Тетово со кој се уредуваат правата и обврските за 

движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се дава-

ат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/67 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5342. 

Врз основа на член 54 - а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-

НАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА  

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Печатење на 

публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 

Македонски искушенија, и тоа: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Националната ус-

танова Универзитетска Библиотека Гоце Делчев - Штип. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Националната установа Универзитетска Биб-

лиотека Гоце Делчев - Штип со кој се уредуваат права-

та и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 

одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9202/68 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

5343. 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија” бр. 

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

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

ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА ГРИГОР  

ПРЛИЧЕВ - ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Печатење на 
публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 
Македонски искушенија, и тоа: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

на трајно користење без надомест на Националната ус-
танова Библиотека Григор Прличев - Охрид. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Библиотека Григор 
Прличев – Охрид со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука 
кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-9202/69 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5344. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ИСЕЛЕНИШТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Печатење на 
публикации со прилог ЦД за документарни филмови – 
Македонски искушенија, и тоа: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

на трајно користење без надомест на Агенцијата за исе-
леништво. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Агенцијата за иселеништво со кој се уредува-
ат правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-9202/70 Заменик на претседателот  

11 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

5345. 
Врз основа на член 167 став (4) од Законот за јавните 

набавки („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.139/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 
28/14, 43/14 и 130/14), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА 
КАНДИДАТИТЕ ОДНОСНО ПОНУДУВАЧИТЕ ЗА 
ОДЛУКИТЕ ВО ВРСКА СО ИЗВРШЕНАТА ПРЕТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА, ДОДЕЛУВАЊЕТО НА ДОГО-
ВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА, СКЛУЧУВАЊЕТО НА 
РАМКОВНАТА СПОГОДБА ИЛИ ПОНИШТУВА-
ЊЕТО НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

ДОГОВОРОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на извес-

тувањето на кандидатите односно понудувачите за од-
луките во врска со извршената претквалификација, до-
делувањето на договорот за јавна набавка, склучување-
то на рамковната спогодба или поништувањето на по-
стапката за доделување на договорот („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 84/12), Прилозите 
1 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1 и 3 кои се соста-
вен дел на овој правилник.   

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-38951/1   

13 ноември 2014 година Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5346. 

Врз основа на член 157-к став (3) и член 157-р став (2) од Законот за  енергетика („Службен  весник  на Ре-

публика Македонија“ бр.  16/11, 79/13, 164/13 и 41/14), министерот за економија, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА  ПРВИОТ И ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА РАКУВАЧИ 

СО ЕНЕРГЕТСКИ УРЕДИ И ПОСТРОЈКИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО 

ЗА ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАКУВАЧИ СО ЕНЕРГЕТСКИ УРЕДИ И ПОСТРОЈКИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за ракувачи со 

енергетски уреди и постројки и формата и содржината на уверението за положен стручен испит за ракувачи со 

енергетски уреди и постројки.  

  

Член 2 

(1) Во првиот дел од испитот точниот одговор на  прашањата се бодира со три бода, сличните одговори со 

точниот се бодираат со два бода, неточниот одговор во мал обем се бодира со еден бод, а неточниот одговор во 

голем обем со нула бода. Максималниот број на освоени бодови изнесува 90 бодови.  

(2)  Во вториот дел од испитот точниот одговор на прашањата се бодира со пет бода, со три бода и со нула 

бода во зависност од точноста на одговорот. Сите членови на Комисијата од соодветната област вршат бодира-

ње на одговорените пет прашања, при што се пресметува просечна вредност на освоени бодови за секое пра-

шање. Максималниот број на освоени бодови за секоја од практичните прашања изнесува 25 бодови. 

 

Член 3 

(1) Уверението за положен стручен испит за ракувачи со енергетски уреди и постројки се издава на  хартија 

во бела боја во А-4 формат. 

(2) Уверението од став (1) на овој член ги содржи следните податоци: 

- грб на Република Македонија; 

- назив “Република Македонија”; 

- Министерство за економија; 

- зборовите:”Врз основа на член 157-р став (3) од Законот за енергетика министерот за економија на канди-

датот кој го положил испитот за ракување со определен вид на енергетски уреди и постројки, издава”; 

- презиме, татково име и име на кандидатот; 

- датум на раѓање; 

- место на раѓање; 

- назив на пријавеното образование; 

- датум на издавање на свидетелството/дипломата; 

- назив на училиштето каде се стекнал со пријавеното образование; 

- датум кога е положен испитот; 

- број и датум на издавање на уверението и 

- место за печат и потпис на министерот за економија. 

(3) Формата и содржината на уверението од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 4 

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

Македонија“.  

 

           Бр. 12-4090/3  

  31 октомври 2014 година                                       Министер за економија, 

               Скопје                                       Беким Незири, с.р. 
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Врз основа на член 11 став (1) алинеја 2 и член 67 став (2) од Законот за возила („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13 и 138/14), министерот за економија, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА  

ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛАТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 131/09, 16/10, 105/10 и 132/12), во членот 5 став (4) по зборот 

„трактори“ се додаваат зборовите: „и тракторски приколки“. 

 

Член 2 

Во членот 20 во ставот (2) зборовите: „ ,  број на лична карта, матичен број“ се бришат. 

 

Член 3 

Во членот 23 во  ставот (1) зборовите: „број на лична карта, матичен број“ се бришат, а на крајот на рече-

ницата се додаваат зборовите: „и категории возила за кои положиле.“ 

Во ставот (2) по зборовите „електронска форма“ се додаваат зборовите: „за внатрешна употреба во Минис-

терството за економија.“ 

 

Член 4 

Во Прилог 1 Табелата 3 се заменува со нова Табела која е дадена во Прилог кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 5 

Сопствениците на трактори и тракторски приколки кои не поднеле барање за добивање на Согласност за 

регистрација во рокот утврден во член 3 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилник за иден-

тификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата („Службен весник на Република 

Македонија” бр.132/12) ќе можат да поднесат барање за добивање на Согласност за регистрација до 30 октом-

ври 2015 година. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 

           Бр. 25-4933/3  

  4 ноември 2014 година                                         Министер за економија, 

              Скопје                                          Беким Незири, с.р. 

 

5347. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5348. 
Врз основа на член 68 и 69 од Законот за Народната 

банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и 
точка 5 од Одлуката за доставување на податоци за из-
вршените активности во платниот промет („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 146/07 и 50/13) 
гувернерот на Народната банка на Република Македо-
нија донесе 

  
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ДОСТА-
ВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ПРОМЕТОТ ВО 
ВНАТРЕШНИОТ И НАДВОРЕШНИОТ КЛИРИНГ 

 
1. Во Упатството за доставување на податоци за про-

метот во внатрешниот и надворешниот клиринг („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 159/07, 171/10 
и 121/14) во Прилог 2, во точка 1, потточка 1.1 зборо-
вите: „http://172.30.100.10/platnisistemi“ се заменуваат со 
зборовите:  „https://172.30.100.8/platnisistemi“. 

Точката 5 се брише. 
2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
У бр. 35735  

17 ноември 2014 година Гувернер, 
Скопје Димитар Богов, с.р. 

_________ 
 
  

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5349. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 
151/14) и член 32 од Правилникот за лиценци за врше-
ње на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, 
бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето Друш-
твото за производство,трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИД-
РО ДООЕЛ експорт – импорт Скопје, за влегување во 
сила  на лиценца за производство на електрична енер-
гија на седницата одржана на ден 18.11.2014 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство,трго-

вија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт – импорт 
Скопје, со седиште на ул. Желево бр.2-2/10 Скопје, за 
вршење на енергетска дејност производство на елек-
трична енергија од мала хидроцентрала МХЕЦ „ Еште-
рец“ бр.372 издадена со Одлука УП1 бр. 07-133/14 од 
10.09.2014 година, („Службен весник на РМ“ бр. 
138/14) влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га неговото извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 07-133/14  

18 ноември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство,трговија и услуги ЕЛ 

ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт – импорт Скопје, со се-
диште на ул. Желево бр.2-2/10 Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
18.11.2014 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
18.11.2049 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 190.01.1/14 
 
6. Број на деловниот субјект – 6658466 
 
7. Единствен даночен број – 4057010510410 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Ештерец “ 
бр. 372 на КП 551/4 ИЛ бр.55 КО Зелен Град, КП 764/2 
и КП 768/4  ИЛ бр.94 КО Зелен Град, КП 764 ИЛ бр.57 
КО Зелрн Град, КП 120/2 и КП 1699/2  ИЛ бр.172 КО 
Шталковица, КП 119 и КП 120  ИЛ бр.56 КО Шталко-
вица,  КП 1699  ИЛ бр.59 КО Шталковица, КП 626/6 
ИЛ бр.1484 КОЗлетово, КП 626/1  ИЛ бр.1343 КО Зле-
тово, КП 618/  ИЛ бр.250 КО Злетово, КП 618/2  ИЛ 
бр.390 КО Злетово. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност  
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  
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11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца     
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тари-
фа за откупување на целокупната произведена елек-
тричната енергија во мала хидроелектрана, да го по-
читува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, од-
носно Операторот на пазарот на електрична енергија, 
за откуп на целокупната произведена електрична 
енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 

програма за реализаци¬ја на пла¬нот, како и мислење 
за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-
трична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила. 

15. Обврска за одвоена сметководствена еви-
денција 

Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-
трична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на елек-
трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
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- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишна¬та про¬гра¬ма за реа-

лизација на Планот за одржување на производните ка-
пацитети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

21. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2  

 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ЕШТЕ-

РЕЦ 372 
- број на производни единици (агрегати):..........еден  
- проценет животен век...........................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
- тип Пелтон  со хоризонтално вратило 
- производител ......................................... ВАПТЕК, 

Бугарија 
- нето пад .....................................................114 m 
- номинален проток...................................0,36 m3/s 
- број на вртежи........................................600 min-1 
- максимална моќност.................................362 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип - трофазен синхрон генератор   
- вратило вертикално 
- работен напон 0,4 kV  
- фреквенција 50 Hz    
- производител: ........................................ Хидрогене-

ратор МЈТ 500 ЅА10 Mareli, Италија 
- номинална привидна моќност.....................470kVA 
- номинална активна моќност..........................376 kW   
- број на вртежи.........................................600min-1 
- cosφ…………………………………………….....0.8 



 Стр. 56 - Бр. 170                                                                                   19 ноември 2014 
 

- тип, производител и номинални податоци за тран-
сформаторот: 

- тип .........................................................трофазен сув 
- преносен однос.....................................0,4/10 kV/kV 
- моќност...................................................630 kVA 
- фреквенција.................................................50 Hz   

___________ 

5350. 

Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен 
весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 
151/14) и член 32 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето 
Друштвото за производство  и дистрибуција на елек-
трична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за влегува-
ње во сила  на лиценца за производство на електрична 
енергија на седницата одржана на ден 18.11.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство  и дис-

трибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО 
Скопје на ул. Разловечко востание бр. 26Б/3-14 Скопје, 
за вршење на енергетска дејност производство на елек-
трична енергија од фотонапонски електроцентрали 
„Фотоволтаична централа ГП 1.1“, „Фотоволтаична 
централа ГП 1.2“, „Фотоволтаична централа ГП 1.3“, 
„Фотоволтаична централа ГП 1.4“, „Фотоволтаична 
централа ГП 1.5, „Фотоволтаична централа ГП 1.6“, 
„Фотоволтаична централа ГП 1.7“ и „Фотоволтаична 
централа ГП 1.8“ издадена со Одлука УП1 бр. 07-
223/12 од 26.10.2012 година, („Службен весник на РМ“ 
бр. 134/12) влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
   УП1 Бр. 07-223/12  

18 ноември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство  и дистрибуција на 

електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје на ул. 
Разловечко востание бр. 26Б/3-14 Скопје. 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценца-

та  
Производство на електрична енергија 
  
3. Датум на издавање на лиценцата 
18.11.2014 г 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
18.11.2049 г 

5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 105.01.1/12 
 
6. Број на деловниот субјект – 6614221 
 
7. Единствен даночен број – 4080010513578  
 
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши со фотонапонски електроцентрали, 
во обем согласно техничките карактеристики на произ-
водниот капацитет. 

 
7. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши од фотонапонски електроцентрали: „Фото-
волтаична централа ГП 1.1“, „Фотоволтаична централа 
ГП 1.2“, „Фотоволтаична централа ГП 1.3“, „Фотовол-
таична централа ГП 1.4“, „Фотоволтаична централа ГП 
1.5, „Фотоволтаична централа ГП 1.6“, „Фотоволтаич-
на централа ГП 1.7“, „Фотоволтаична централа ГП 1.8, 
со моќност од по  49,92 kW секоја, изградени на КП бр. 
1511 КО Белчиште, Општина Дебарца. 

 
8.  Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
водни капацитети чии технички податоци се составен 
дел од оваа лиценца.  

 
9. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
10. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-
те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство  и дистрибуција на електрична 
енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје на ул. Разловечко 
востание бр. 26Б/3-14 Скопје, (во понатамошниот 
текст: носител на лиценцата) и неговото учество на па-
зарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 
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- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
11. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
12. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година.  Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

13. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непос-
реден увид во целокупната документација, како и прис-
тап во објектите, деловните простории, простори, инста-
лации, како и на средствата и опремата потребни за 
вршење на енергетската дејност, во согласност со Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
16. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
17. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од   Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2 

 
1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
1. име на фотоволтаичен систем – „Фотоволтаична 

централа ГП 1.1“;  
2. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-

бутивната мрежа -  Дебарца 
3. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа – 2014 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години, 
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4. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули, 68+136=204; 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул:  

SYP 240S, SYP 245S, Risen China; 
-  номинални податоци на фотоволтаичниот модул 

моќност 240 W, напон 30,2 V, струја 7,96 A; 245 W, на-
пон 30,3 V, струја 8,09 A; 

5. податоци за инверторот: 
- број на инвертори –три; 
- тип и производител на инверторот:Platinium 

16000R3-M; 
- номинални податоци на инверторот: моќност 

16.000W; 
6. податоци за батерија – нема батерија; 
7. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година – 4682 кWh/m2; 
8. очекувано производство на електрична енергија – 

65865 kWh –  годишно. 
 
2. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:  
1. име на фотоволтаичен систем – „Фотоволтаична 

централа ГП 1.2“; 
2. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-

бутивната мрежа -  Дебарца 
3. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа – 2014 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години, 
4. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули, 68+136=204; 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул:  

SYP 240S, SYP 245S, Risen China; 
-  номинални податоци на фотоволтаичниот модул 

моќност 240 W, напон 30,2 V, струја 7,96 A; 245 W, на-
пон 30,3 V, струја 8,09 A; 

5. податоци за инверторот: 
- број на инвертори –три; 
- тип и производител на инверторот:Platinium 

16000R3-M; 
- номинални податоци на инверторот: моќност 

16.000W; 
6. податоци за батерија – нема батерија; 
7. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година – 4682 кWh/m2; 
8. очекувано производство на електрична енергија – 

65865 kWh –  годишно. 
 
3. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на  дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
1. име на фотоволтаичен систем – „Фотоволтаична 

централа ГП 1.3“; 
2. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-

бутивната мрежа -  Дебарца 
3. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа – 2014 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години, 
4. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули, 68+136=204; 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул:  

SYP 240S, SYP 245S, Risen China; 
- номинални податоци на фотоволтаичниот модул 

моќност 240 W, напон 30,2 V, струја 7,96 A; 245 W, на-
пон 30,3 V, струја 8,09 A; 

5. податоци за инверторот: 
- број на инвертори –три; 
- тип и производител на инверторот:Platinium 

16000R3-M; 

- номинални податоци на инверторот: моќност 
16.000W; 

6. податоци за батерија – нема батерија; 
7. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година – 4682 кWh/m2; 
8. очекувано производство на електрична енергија – 

65865 kWh –  годишно. 
 
4. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
1. име на фотоволтаичен систем – „Фотоволтаична 

централа ГП 1.4“;  
2. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-

бутивната мрежа -  Дебарца 
3. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа – 2014 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години, 
4. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули, 68+136=204; 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул:  

SYP 240S, SYP 245S, Risen China; 
-  номинални податоци на фотоволтаичниот модул 

моќност 240 W, напон 30,2 V, струја 7,96 A; 245 W, на-
пон 30,3 V, струја 8,09 A; 

5. податоци за инверторот: 
- број на инвертори –три; 
- тип и производител на инверторот:Platinium 

16000R3-M; 
- номинални податоци на инверторот: моќност 

16.000W; 
6. податоци за батерија – нема батерија; 
7. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година – 4682 кWh/m2; 
8. очекувано производство на електрична енергија – 

65865 kWh –  годишно. 
 
5. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
1. име на фотоволтаичен систем – „Фотоволтаична 

централа ГП 1.5“; 
2. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-

бутивната мрежа -  Дебарца 
3. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
-  година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа – 2014 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години, 
4. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули, 68+136=204; 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул:  

SYP 240S, SYP 245S, Risen China; 
-  номинални податоци на фотоволтаичниот модул 

моќност 240 W, напон 30,2 V, струја 7,96 A; 245 W, на-
пон 30,3 V, струја 8,09 A; 

5. податоци за инверторот: 
- број на инвертори –три; 
- тип и производител на инверторот:Platinium 

16000R3-M; 
- номинални податоци на инверторот: моќност 

16.000W; 
6. податоци за батерија – нема батерија; 
7. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година – 4682 кWh/m2; 
8. очекувано производство на електрична енергија – 

65865 kWh –  годишно. 
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6. Податоци за фотоволтаична централа приклу-
чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 

1. име на фотоволтаичен систем – Калојани ГП 1.6;  
2. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-

бутивната мрежа -  Дебарца 
3. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа – 2014 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години, 
4. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули, 68+136=204; 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул:  

SYP 240S, SYP 245S, Risen China; 
-  номинални податоци на фотоволтаичниот модул 

моќност 240 W, напон 30,2 V, струја 7,96 A; 245 W, на-
пон 30,3 V, струја 8,09 A; 

5. податоци за инверторот: 
- број на инвертори –три; 
- тип и производител на инверторот:Platinium 

16000R3-M; 
- номинални податоци на инверторот: моќност 

16.000W; 
6. податоци за батерија – нема батерија; 
7. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година – 4682 кWh/m2; 
8. очекувано производство на електрична енергија – 

65865 kWh –  годишно. 
 
7. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
1. име на фотоволтаичен систем – Калојани ГП 1.7;  
2. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-

бутивната мрежа -  Дебарца 
3. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа – 2014 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години, 
4. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули, 68+136=204; 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул:  

SYP 240S, SYP 245S, Risen China; 
-  номинални податоци на фотоволтаичниот модул 

моќност 240 W, напон 30,2 V, струја 7,96 A; 245 W, на-
пон 30,3 V, струја 8,09 A; 

5. податоци за инверторот: 
- број на инвертори –три; 
- тип и производител на инверторот:Platinium 

16000R3-M; 
- номинални податоци на инверторот: моќност 

16.000W; 
6. податоци за батерија – нема батерија; 
7. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година – 4682 кWh/m2; 
8. очекувано производство на електрична енергија – 

65865 kWh –  годишно. 
 
8. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
1. име на фотоволтаичен систем – Калојани ГП 1.8;  
2. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-

бутивната мрежа -  Дебарца 
3. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2014 година, 
- година на почеток на работа – 2014 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години, 

4. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули, 68+136=204; 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул:  

SYP 240S, SYP 245S, Risen China; 
-  номинални податоци на фотоволтаичниот модул 

моќност 240 W, напон 30,2 V, струја 7,96 A; 245 W, на-
пон 30,3 V, струја 8,09 A; 

5. податоци за инверторот: 
- број на инвертори –три; 
- тип и производител на инверторот:Platinium 

16000R3-M; 
- номинални податоци на инверторот: моќност 

16.000W; 
6. податоци за батерија – нема батерија; 
7. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година – 4682 кWh/m2; 
8. очекувано производство на електрична енергија – 

65865 kWh –  годишно. 
___________ 

5351. 
Регулаторната комисија за енергетика на Републи-

ка Македонија врз основа на член 43 од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 45 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“, бр.143/11 и 78/13), 
постапувајќи по Барањето на Друштво за транспорт, 
трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, за менување на лиценца за 
вршење на енергетска дејност Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС и 
Еуросупер БС 95, на седницата одржана на 18.11.2014 
година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУ-
РОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИ-
ВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА СО 

ЕУРОДИЗЕЛ БС 
 
1. Во Одлуката УП1 бр.11-35 од 30.11.2011 година, 

за издавање на лиценца за вршење на енергетската деј-
ност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, био-
горива и горива за транспорт – трговија со Еуродизел 
БС („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
168/11 и 78/13), насловот на Одлуката се менува и 
гласи: „Лиценца за вршење на енергетската дејност Тр-
говија на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива за транспорт – трговија со Еуродизел БС“. 

2. Насловот на Прилогот 1 се менува и гласи: „Ли-
ценца за вршење на енергетската дејност Трговија на 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт – трговија со Еуродизел БС“. 

3. Во Прилогот 1.  
- во Точката 2 зборовите “и Еуросупер БС 95“ се 

бришат; 
- во Точката 6 евидентниот број на издадената ли-

ценца се менува и гласи: „НД-35.03.1/11.2/13.2/14“; 
- во Точката 9 став 1 зборовите “и Еуросупер БС 

95“ се бришат; 
- во Точката 9 став 2 зборовите “и Еуросупер БС 

95“ се бришат; 
- во точката 10:  
- потточката 1, се менува и гласи: “За вршење на 

енергетската дејност ќе се користат 2 резервоари со во-
лумен од по 1000 м3 за складирање на нафтениот дери-
ват Еуродизел БС, на локација Бул.3-та Македонска 
Бригада број 66, Скопје, кое Друштво за транспорт,тр-
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говија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ ек-
спорт-импорт - Скопје, го има земено под закуп од Ма-
кедонски железници Транспорт АД-Скопје“; 

- во потточката 2 зборовите “и Еуросупер БС 95“ се 
бришат; 

- во точката 11 зборовите “и Еуросупер БС 95“ се 
бришат; 

- во точката 12 во алинеја 1  зборовите “и Еуросу-
пер БС 95“ се бришат; 

- во точката 14 во потточката 2, точка 1 зборовите 
“и Еуросупер БС 95“ се бришат; 

- во точката 15 во алинеја 1 зборовите “и Еуросупер БС 
95“ се бришат; 

- табела 1 се менува и таа изгледа како во Прилог 
на оваа Одлука. 

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.  

 
   УП1 Бр. 11-164/14  

18 ноември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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