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2. На Општината Прилеп објект со вкупна површина од 817 м2, лоциран на КП бр. 19447 за КО Прилеп,
евидентиран на имотен лист бр. 15248 на Државниот
завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Прилеп.
3. На Општината Кочани објект со вкупна површина од 371 м2, лоциран на КП бр. 11962 за КО Кочани,
евидентиран на имотен лист бр. 6076 на Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Кочани.
4. На Општината Велес објект со вкупна површина
од 885 м2, лоциран на КП бр. 16883 за КО Велес, евидентиран на имотен лист бр. 10391 на Државниот завод
за геодетски работи – Одделение за премер и катастар
– Велес.
5. На Општината Свети Николе објект со вкупна
површина од 253 м2, лоциран на КП бр. 10730, КО Свети Николе, евидентиран на имотен лист бр. 1531 на Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Свети Николе.
6. На Општината Пробиштип објект со вкупна површина од 151 м2, лоциран на КП бр. 972, КО Пробиштип, евидентиран на поседовен лист бр. 2570 на Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Пробиштип.
7. На Општината Делчево објект со вкупна површина од 694 м2, лоциран на КП бр. 6648 за КО Делчево,
евидентиран на имотен лист бр. 1131 на Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Делчево.
8. На Општината Неготино објект со вкупна површина од 112 м2, лоциран на КП бр. 290, за КО Бесвица
евидентиран на имотен лист бр. 69 на Државниот завод
за геодетски работи – Одделение за премер и катастар
– Неготино.
9. На Општината Крива Паланка објект со вкупна
површина од 344 м2, лоциран на КП бр. 1736, КО Крива Паланка, евидентиран на имотен лист бр. 1576 на
Државниот завод за геодетски работи – Одделение за
премер и катастар – Крива Паланка.
10. На Општината Виница објект со вкупна површина од 547 м2, лоциран на КП бр. 9884 за КО Виница,
евидентиран на имотен лист бр. 956 на Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Виница.
Член 2
Меѓусебните односи општините и Министерството
за внатрешни работи за деловите од објектите кои што
до денот на пренесување на надлежноста продолжуваат да се користат од страна на Министерството за внатрешни работи за други намени ќе ги уредат согласно
член 61 став 4 од Законот за пожарникарство.
Член 3
Оваа одлука е правен основ за запишување на сопственост на недвижната ствар – објекти во катастарот на
недвижности.
Член 4
Примопредавањето на недвижната ствар – објектите од член 1 на оваа одлука, ќе се изврши меѓу Министерството за внатрешни работи и општините: Кратово,
Прилеп, Кочани, Велес, Свети Николе, Пробиштип,
Делчево, Неготино, Крива Паланка и Виница.
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Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-683/1
12 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески,с.р.
___________

348.
Врз основа на член 86, став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 5.02.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДАТА НА СЛОВАЧКАТА РЕПУБЛИКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ
Член 1
Словачката Република отвора Амбасада во Република Македонија, со седиште во Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

Бр. 19-691/1
5 февруари 2008 година
Скопје

349.
Врз основа на член 20, став 1 и член 27а од Законот
за користење и располагање со стварите на државните
органи („Службен весник на Република Македонија“
бр. 8/05 и 150/07) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и
115/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.02.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Агенцијата за цивилно воздухопловство и престанува користењето на недвижните ствар и тоа:
- патнички терминал со комплетната инфраструктура, објекти и инсталации на аеродромот „Александар
Велики“ – Скопје;
- површини за маневрирање (полетно-слетна патека; патеките за возење – А, А2, Б, Ц, Д, Ф, Г, Х и И) на
аеродромот „Александар Велики“ – Скопје;
- платформи (јужна пристанишна платформа и централна платформа) на аеродромот „Александар Велики“ – Скопје;
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- аеродромската светлосна сигнализација (приодни
светла, светла на ПСП, светла на патеки за возење и
ПАПИ-индикатор за аголот на понирање) на аеродромот „Александар Велики“ – Скопје;
- трафостаница ФЕЦ 34 на аеродромот „Александар
Велики“ – Скопје;
- тревната полетно-слетна патека на аеродромот
„Александар Велики“ – Скопје;
- хангари и објекти на централната платформа (објекти бр. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 и 56) со пратечка инфраструктура и инсталации на аеродромот
„Александар Велики“ – Скопје;
- извориштето за вода и пумпната станица во село
Кадино, централниот цевковод и резервоарот за вода
на локацијата Долна Мешалија на аеродромот „Александар Велики“ – Скопје;
- патнички терминал со комплетната инфраструктура, објекти и инсталации на аеродромот „Св. Апостол
Павле“ – Охрид;
- површини за маневрирање (полетно-слетна патека; патеките за возење – А и Б) на аеродромот „Св.
Апостол Павле“ – Охрид;
- пристанишна платформа на аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид;
- аеродромската светлосна сигнализација (приодни
светла, светла на ПСП, светла на патеки за возење и
ПАПИ-индикатор за аголот на понирање) на аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид и
- трафостаница за аеродромска светлосна сигнализација на аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на користење на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје на неопределено време, без надомест.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од
член 1 на оваа одлука, помеѓу Агенцијата за цивилно
воздухопловство и Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје ќе се изврши
во рок од 15 дена од денот на влегување во сила на
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-830/1
12 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески,с.р.
___________

350.
Врз основа на член 20, став 1, а во врска со член 16,
став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.02.2008
година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Во Одлуката за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари бр. 19-101/1 од 12 јануари
2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/06), во членот 2, ставот 4 се менува и гласи:
„Недвижните ствари од член 1, алинеја 5 се даваат
на времено користење за временски период од 30 години без надомест на општина Прилеп, со можност за на
инвестициони вложувања“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-834/1
5 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

351.
Врз основа на член 5 став 1 од Законот за вработување и работа на странци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/07),Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.02.2008 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТНИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2008 ГОДИНА
Член 1
Квотата на работни дозволи за 2008 година се определува во вкупна висина од 3.500 работни дозволи (во
натамошниот текст: квота).
Член 2
(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од
3.500 работни дозволи се распределува во групи на работни дозволи за следните цели:
- 1.790 дозволи за вработување на странци во Република Македонија;
- 950 дозволи за работа на странци преместени во
Република Македонија;
- 120 дозволи за работа, обука и доусовршување;
- 540 дозволи за работа за сезонско работење на
странци; и
- 100 дозволи за работа за поединечни услуги од
странци.
(2) Во квотите од став 1 на овој член не се опфатени
странците од член 5 став (3) од Законот за вработување
и работа на странци („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 70/07).
(3) Министерството надлежно за работи од областа
на трудот, (во натамошниот текст: министерство),
имајќи ги предвид изменетите потреби на пазарот на
трудот може да изврши прераспоредба на квотите за
одделни намени од став 1 од овој член, од една група
на работни дозволи во друга, но не повеќе од 10% од
вкупниот број на одобрени работни дозволи.

