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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. 42-7449/4 Заменик на претседателот 

28 септември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
4108. 

Врз основа на член 18 став (4) 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 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 28.9.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУ-
ЖЕНИЕТО ЛОВНО ДРУШТВО МАКЕДОНСКА КА-
МЕНИЦА - САСА - МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈП за сто-
панисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје, му 
престанува користењето на недвижни ствари, кои се 
наоѓаат на КП бр. 502, КО Костин Дол, запишани во 
Имотен лист бр. 55, сопственост на Република Македо-
нија, и тоа: 

- Објект бр.1, намена на зграда-О, влез 1, кат-ПР, на-
мена на посебен дел-О, со внатрешна површина од 121 м2 

-Објект бр.2, намена на зграда-О, влез 1, кат-ПО, на-
мена на посебен дел-П, со внатрешна површина од 34 м2 

- Објект бр.2, намена на зграда-О, влез 1, кат-ПР, 
намена на посебен дел-О, со внатрешна површина од 
149 м2 

- Објект бр.3, намена на зграда-ПО, влез 1, кат-ПР, на-
мена на посебен дел-П, со внатрешна површина од 9 м2. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на времено користење без надоместок на Здруже-
нието Ловно друштво Македонска Каменица – Саса - 
Македонска Каменица за период од 10 години од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу ЈП за стопанису-
вање со шуми „Македонски шуми“ - Скопје и Здруже-
нието Ловно друштво Македонска Каменица – Саса - 
Македонска Каменица во рок од осум дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-7449/5 Заменик на претседателот 

28 септември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4109. 
Врз основа на член 18 став (4) 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 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 28.9.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА   
ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЛОВЦИ „СОКОЛ“ БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за одбрана, му престанува користењето на 
недвижни ствари – објекти, кои се наоѓаат на КП бр. 
1047, КО Скочивир, запишани во Имотен лист бр. 6, 
сопственост на Република Македонија, и тоа: 

- Објект бр. 1, намена на зграда-згради во останато сто-
панство, влез 1, кат-ПР,со внатрешна површина од 129 м2;  

- Објект бр. 1, намена на зграда-помошни просто-
рии, влез 1, кат-ПО,со внатрешна површина од 54 м2;  

- Објект бр.2, намена на зграда-згради во останато сто-
панство, влез 1, кат-ПР, со внатрешна површина од 89 м2; 

- Објект бр. 3, намена на зграда-помошни просто-
рии, влез 1, кат-ПР, со внатрешна површина од 35 м2; 

- Објект бр. 4, намена на зграда-згради во останато 
стопанство, влез 1, кат-ПР, со внатрешна површина од 
35 м2; и 

- Објект бр. 5, намена на зграда-згради во останато сто-
панство, влез 1, кат-ПР, со внатрешна површина од 43 м2. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на Здружението на ловци „Сокол“ Битола на вре-
мено користење без надомест за период од 10 години 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството 
за одбрана и Здружението на ловци „Сокол“ Битола, во 
рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-7449/6 Заменик на претседателот 

28 септември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

4110. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 
11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството 
за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец август 

2016 година, во однос на месец јули 2016 година, е по-
ниска за 0,1%. 

2. Исплатата на платите за месец август 2016 го-
дина, во однос на месец јули 2016 година, работодава-
чите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на плати-
те во Република Македонија ја вршат на нивото на пра-
вото утврдено за претходниот месец. 

 
                                           Министер, 

д-р Фросина Ташевска-Ременски, с.р. 


