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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2619.
Врз основа на член 54, 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 12.10.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Основен
суд Скопје 1 – Скопје, му престанува користењето на
движните ствари – патнички моторни возила
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2620.
Врз основа на 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, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 16.10.2008
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА
ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА
НАВИГАЦИЈА

„БМВ“ тип 525; број на шасија 90BL33141; број
на мотор 34147525, година на производство 1992,
сила на мотор 85 кв, запремнина 2494 ццм, седишта
4/1;

Член 1
Со оваа одлука се отпочнува постапка за основање на трговско друштво во државна сопственост
за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација (во натамошниот текст:
Друштвото).

„WW Vento“ број на шасија HWVWZZZ1HZRW562817;
број на мотор 1Y360521, година на производство
1994, сила на мотор 66 кв, запремнина 1896 ццм, седишта 4/1;

Член 2
Друштвото ќе се основа како акционерско друштво
со еден акционер.

„Opel Kadet“ број на шасија WOLOOOO36H2720940, број
на мотор 0016DA14615108, година на производство
1987, сила на мотор 72 кв, запремнина 1587 ццм, седишта 4/1.
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваaт
на трајно користење на Министерството за внатрешни
работи без надомест.
Член 2
Претседателот на Основниот суд Скопје 1 –
Скопје, склучува договор со министерот за внатрешни работи, за правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука коja се дава на трајно користење.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-4434/3
12 октомври 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Член 3
Друштвото се основа симултано со преземање на
сите акции од страна на основачот – Влада на Република Македонија, без јавен повик и со потпишување на
Статутот на друштвото од страна на Владата на Република Македонија.
Управувањето на друштвото ќе се организира според двостепен систем на управување.
Член 4
Друштвото се основа за вршење на сите услуги на
воздухопловна навигација пропишани со Законот за
воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07 и 103/08).
Член 5
Структурата на основната главнина на друштвото е
100% во сопственост на Република Македонија.
Средствата за основање на друштвото се дел од
вредноста на проценетиот капитал на Агенцијата за цивилно воздухопловство утврдени со проценката и делбениот биланс.
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Член 6
Се задолжува Агенцијата за цивилно воздухопловство да ги изготви потребните акти за основање и упис
на друштвото во трговскиот регистар што се води во
Централниот регистар на Република Македонија.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-4602/1
16 октомври 2008 година
Скопје

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

2621.
Врз основа на член 29 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 21.10.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ
Член 1
Во Одлуката за продажба на недвижни ствари
бр. 19-4756/1 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 122/08) во членот 2, износот „21.930.357,00“ се
заменува со износот „37.520.000,00“.
Член 2
Во членот 3, став 1, алинеја 1, износот „4.386.071,00“
се заменува со износот „7.504.000,00“.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-4756/2
21 октомври 2008 година
Скопје

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

2622.
Врз основа на 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, 115/07,
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 12.10.2008 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТ
ЗА ПРЕВЕНЦИЈА
Член 1
Се формира Државен совет за превенција, во состав
од претседател и седум членови, и тоа:
- претседателот на Владата на Република Македонија – претседател;
- министерот за внатрешни работи – член;
- министерот за правда – член;
- министерот за транспорт и врски – член;
- министерот за образование и наука – член;
- министерот за здравство – член;
- министерот за финансии – член и
- министерот за локална самоуправа – член.
Член 2
Државниот совет за превенција од член 1 на оваа
одлука ги предлага националните приоритети со цел
имплементација на концептот на соработка помеѓу полицијата и граѓаните, кои приоритети ќе бидат вградени во стратегија во однос на националните приоритети
и утврдува акциски планови за имплементација на националните приоритети.
Државниот совет за превенција го координира и организира процесот на имплементација на акциските
планови.
Член 3
Во отсуство на претседателот, министерот за внатрешни работи ќе претседава со работата на Државниот совет за превенција.
Во работата на Државниот совет за превенција
учествуваат и претставници од невладините организации и другите партнери во рамките на проектот „Соработка помеѓу полицијата и граѓаните“.
Државниот совет за превенција се состанува најмалку два пати годишно.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.19-5095/1
12 октомври 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

