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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

567. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), а во врска со член 5 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за Царинската упра-
ва („Службен весник на Република Македонија" бр. 
103/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17.02.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ НА ГРА-
НИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ОД СТРАНА НА МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА 

 
Член 1 

Со оваа одлука недвижниот имот на граничните пре-
мини за патен сообраќај и тоа: КО Богородица со след-
ните катастарски парцели: КП бр. 2858/2; 2856/2; 2860; 
2845 и 3326 со вкупна површина од 16,359м2, КО Звегор 
со следните катастарски парцели: КП бр: 4090/6 и 4090/7 
со вкупна површина од 146 м2, КО Радожда со следните 
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катастарски парцели: КП бр: 2722; 2723; 2724; 2719; 
2579; 2589; 2716; 2709; 2710; 2707; 2607; 2577; 2571; 
2572 и 2608 со вкупна површина од 25,052 м2, од 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија ги презема 
Министерство за финансии – Царинска управа.  

 
Член 2 

Примопредавањето на недвижниот имот од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија и Министерство за финансии – 
Царинска управа. 

 
Член 3 

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

 
          Бр.19-204/1                     Заменик на претседателот  
17 февруари 2009 година    на Владата на Република  
            Скопје                     Македонија,  
                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 


