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1933. 

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

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 29.5.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА 

ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ 

И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА 

„БОРИС ТРАЈКОВСКИ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 

Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија му престанува користењето на движна 

ствар-патничко моторно возило со следните каракте-

ристики: 

 

- марка Mercedes benz 

- тип   ML 320 CDI 

- регистарска ознака SK-0836-AK 

- број на шасија WDC1641221A040750 

- број на мотор 40046482 

- сила на мотор 165 KW 

- година на производство  2005 година 

- работна зафатнина на моторот 2987 cm3 

- боја на каросерија м.црна/20.     

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука  се дава на 

трајно користење без надомест на Друштвото за из-

градба, управување и издавање на повеќенаменска сала 

„Борис Трајковски“  ДООЕЛ Скопје. 

 

Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија склучува 

договор со управителот на Друштвото за изградба, уп-

равување и издавање на повеќенаменска сала „Борис 

Трајковски“ ДООЕЛ Скопје, со кој се уредуваат права-

та и обврските за движната ствар од член 1 од оваа од-

лука. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 
Бр. 44- 5010/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1934. 
Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен ре-

гионален развој („ Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

29.5.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈА СО СПЕ-
ЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ ВО 2018 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се доделуваат средства за финанси-
рање на проекти за развој на подрачја со специфични 

развојни потреби за 2018 година во вкупен износ од 

55.866.727,00 денари, обезбедени во Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2018 година, во раздел 190101 пот-
програма ОА Рамномерен регионален развој во износ 

од 35.166.727,00 денари и во раздел 280.01 потпрогра-
ма ОА Рамномерен регионален развој во износ  од 

20.700.000,00 денари, наведени во Листата на проекти 

за развој на подрачја со специфични развојни потреби 

за 2018 година, која е дадена во Прилог и е составен 

дел на оваа одлука. 
 

Член 2 
Доколку се утврди ненаменско трошење на сред-

ствата кои ќе бидат распределeни, единиците на локал-
ната самоуправа, потребно е истите да ги вратат во Бу-

џетот на Република Македонија. 
 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

Бр. 44-5199/1 Заменик на претседателот 

29 мај 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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