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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4436.
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија ја донесувам следната
ОДЛУКА
I
На Асоцијацијата на здруженија на инженери
ИНЖЕНЕРСКА ИНСТИТУЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
и се доделува признанието
ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
по повод 70 години од основањето како професионална и научнo-стручна организација, а особено за постигнатите резултати во стимулирањето и координирањето на развојот на науката и новите технологии во сите инженерски дисциплини во Република Македонија.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 08-1475/1
26 октомври 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

28 октомври 2016
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4437.
Врз основа на член 19 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2007 и 104/2015), а во врска со Одлуката
за определување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.3/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 октомври 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ
1. Се огласува именување на еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.
2. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на
Скопје, може да биде именувано лице кое ги исполнува
следниве услови: да е државјанин на Република Македонија, да е дипломиран правник со работно искуство
на правни работи најмалку пет години по положен правосуден испит и да ужива углед за вршење на функцијата.
3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат
условите предвидени во член 20 од Законот за државното правобранителство пријавата со потребните документи во оригинал или копија заверена на нотар, да ги
поднесат до архивата на Владата на Република Македонија, или по пошта на адреса: Влада на Република
Македонија Бул.„Илинден“ бр.2, 1000 Скопје со назнака: „За Оглас за именување државен правобранител
во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје“, во рок од 15 дена од
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник
на Република Македонија“ и во дневните весници „Вечер“, „Дневник“ и „Коха“.
4. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на
Република Македонија“ и во дневните весници „Вечер“, „Дневник“ и „Коха“.
Бр. 24 – 8259/1
17 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

4438.
Врз основа на член 23 став 1 алинеја 5 од Законот
за државното правобранителство („Службен весник на
Република Македонија“ бр.87/2007 и 104/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
17 октомври 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ
1. На Владе Богданоски, му се утврдува престанок
на функцијата државен правобранител во Државното
правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје, поради неговиот избор за член на
Судскиот совет на Република Македонија со Одлука на
Собранието на Република Македонија бр.08-4347/1 од
13 октомври 2016 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8139/1
17 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

4439.
Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013,
41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 октомври 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ
1. За претседател на Инспекцискиот совет се избира
Влатко Илиевски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8246/1
17 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

4440.
Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“
бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999,
29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005,
35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010,
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012,
100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014,
10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
17 октомври 2016 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНОТО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ
-БИТОЛА
1. Зоран Каранфиловски се разрешува од должноста
член на Училишниот одбор - претставник на основачот
на Државното музичко училиште-Битола, поради истек
на мандатот.
2. За член на Училишниот одбор – претставник на
основачот на Државното музичко училиште-Битола се
именува Александар Наумовски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8247/1
17 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

4441.
Врз основа на член 91 став 3 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97,
25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005,
50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010,
51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014 , 44/2014,
113/2014, 56/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015,
27/2016 и 119/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 октомври 2016 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За вршител на должноста заменик на директорот
на Агенцијата за вработување на Република Македонија се именува Арбен Зибери.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8248/1
17 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4442.
Врз основа на член 91 став 3 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97,
25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005,
50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010,
51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014 , 44/2014,
113/2014, 56/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015,
27/2016 и 119/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 октомври 2016 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Иљхам Исмани се разрешува од должноста заменик на директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8250/1
17 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

4443.
Врз основа на член 142 од Законот за заштита на
природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011,
148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014,
146/2015, 39/2016 и 63/2016), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 17 октомври
2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР
-БИТОЛА
1. Бојан Христовски се разрешува од должноста
претседател на Одборот за контрола на материјалнофинансиското работење на Јавната установа Национален парк Пелистер-Битола, поради истек на мандатот.
2. За претседател на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа
Национален парк Пелистер-Битола се именува Бојан
Христовски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8251/1
17 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

28 октомври 2016
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4444.
Врз основа на член 22 став 1 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013,
187/2013, 43/2014, 72/2015, 84/2015, 129/2015, 213/2015
и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5 октомври 2016 година, донесе

4446.
Врз основа на член 89 од Законот за вработување
и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97,

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

39/2014, 44/2014, 113/2014, 56/2015, 129/2015,
147/2015, 154/2015, 27/2016 и 119/2016) Владата на
Република Македонија на седницата одржана на 5

1. За заменик директор на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија, се именува Фирус Мемед.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

РЕШЕНИЕ

Бр. 24 – 8252/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

4445.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 5
октомври 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА
1. Фирус Мемед се разрешува од должноста директор на Државниот инспекторат за животна средина, орган во состав на Министерството за животна средина и
просторно планирање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8254/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005,
50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010,
88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012,

октомври 2016 година, донесе

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Агенцијата за вработување на Република Македонија,
поради истек на мандатот, се разрешуваат:
- Влатко Стојкоски и
- Бранка Георгијевска.
2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за
вработување на Република Македонија се именуваат:
- Влатко Стојкоски и
- Мери Атанасовски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 8256/1

Заменик на претседателот

5 октомври 2016 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

4447.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010,
6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и
39/2016), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 7 октомври 2016 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛ-

- Борка Ковачевиќ и
- Орце Симов.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

НО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. Марија Николова се разрешува од должноста
член на Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје.
2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, се именува Марија Николова.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8257/1
7 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република

Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

Бр. 24 – 8258/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

Никола Тодоров, с.р.
________
4449.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015 I 39/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО–ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И
РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ”
– СКОПЈЕ

4448.
Врз основа на член 29 став 2 и член 30 став 3 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Ре-

1. Тодор Илиев се разрешува од должноста член на

публика Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014,
44/2015, 6/2016 и 53/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 2016 го-

Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патиш-

дина, донесе
РЕШЕНИЕ

та „МАКЕДОНИЈАПАТ” – Скопје, поради истек на
мандатот.
2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ
И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

теријално – финансиското работење на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и
регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ” –

1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Фондот за иновации и технолошки развој се разрешу-

Скопје, се именува Лидија Лазарова-Цветковска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ваат:
- Борка Ковачевиќ и
- Орце Симов.
2. За членови на Управниот одбор на Фондот за
иновации и технолошки развој, за период од три години, се именуваат:

ка Македонија“.
Бр. 24 – 8260/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

28 октомври 2016
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4450.
Врз основа на член 14 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010,
104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и
148/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 октомври 2016 година, донесе

4452.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН
ИМОТ

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА
- СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, се именува Маја Катранушоска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8261/1
7 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

4451.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ДРЖАВНИ
ПАТИШТА
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за Државни патишта, се именува Билјана Ќулавковска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8262/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта – Скопје, се
именува Неделчо Крстевски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 8263/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

4453.
Врз основа на член 48 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2005, 13/2007, 150/2007,
140/2008, 17/2011, 53/2011, 70/2013, 115/2014, 97/2015,
192/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 2016 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ
1. Од должноста претседател и член на Комисијата
за жалби, поради истек на мандатот се разрешуваат:
а) од претседател:
- Јане Јанкуловски,
в) од член:
- Снежана Петковска.
2. За претседател и член на Комисијата за жалби, се
именуваат:
а) за претседател:
- Даниел Стоилов,
в) за член:
- Дејан Богданов.
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8264/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

4454.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010,
6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и
39/2016), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 5 октомври 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“
- П.О. СКОПЈЕ
1. Назми Беќири се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ
ШУМИ” - П.О. Скопје, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ”-П.О. Скопје, се именува Семир Јашари.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8266/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

4455.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на
5 октомври 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, ДИЈЕБЕТЕС И МЕТАБОЛИЧКИ
НАРУШУВАЊА - СКОПЈЕ
1. Илми Јашари се разрешува од должноста член на
Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Универзитетска клиника за ендокринологија, дијебетес
и метаболички нарушувања - Скопје, поради истек на
мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијебетес и метаболички нарушувања - Скопје,
се именува Ларгиме Балажи.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 8267/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

4456.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015 I 39/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ” –
СКОПЈЕ
1. Тасим Асани се разрешува од должноста член на
Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ” – Скопје, поради истек на
мандатот.
2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и
регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ” –
Скопје, се именува Куштрим Ахмети.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8269/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

4457.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2016
година, донесе

28 октомври 2016
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО
„ЛИСИЧЕ“ - ВЕЛЕС

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ
ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОСПЕАНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ ЗА ОТКУПЕНО ВИНСКО ГРОЗЈЕ

1. Кире Богевски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес, се именува
Емилија Зарева.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија .“

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештаите за исполнување на доспеани
финансиски обврски за откупено винско грозје.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член 2
(1) Извештајот за исполнување на доспеани финансиски обврски за откупено винско грозје во целост со рок на исплата од седум дена од денот на
приемот, односно предавањето на винското грозје се
поднесува на образец во А4 формат на хартија во бела боја.
(2) Извештајот од ставот (1) на овој член ги содржи
следните податоци:
- назив / име на производителот на вино,
- назив на Извештајот за исполнување на доспеани
финансиски обврски за откупено винско грозје во целост со рок на исплата од седум дена од денот на приемот, односно предавањето на винското грозје;
- реден број,
- сорта на откупено винско грозје,
- број на склучени договори по сорта,
- вкупно откупена количина на винско грозје со рок
на исплата од седум дена од денот на приемот, односно
предавањето во килограми,
- висина на доспеаните финансиски обврски за откупено винско грозје во целост со рок на исплата од седум дена од денот на приемот, односно предавањето во
денари,
- вкупно исплатени средства за доспеани финансиски обврски за откупено винско грозје во целост со рок
на исплата од седум дена од денот на приемот, односно
предавањето во денари и
- датум, место за печат и потпис на физичко лице /
одговорно лице во правното лице.
(3) Формата и содржината на извештајот од ставот
(1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен
дел на овој правилник.

4459.
Врз основа на член 30-а став (7) од Законот за виното
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10,
53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и
172/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

Член 3
(1) Извештајот за исполнување на доспеани финансиски обврски за првата рата за откупено винско грозје
со рок на исплата на три рати се поднесува на образец
во А4 формат на хартија во бела боја.

Бр. 24 – 8272/1
14 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

4458.
Врз основа на член 26 став 1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005, 36/2011, 41/2014, 104/2015 и
39/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
1. Сузана Салиу се разрешува од должноста директор на Центарот за управување со кризи, поради заминување на друга функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8274/1
14 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 10 - Бр. 197

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член ги содржи
следните податоци:
- назив / име на производителот на вино,
- назив на Извештајот за исполнување на доспеани
финансиски обврски за првата рата за откупено винско
грозје со рок на исплата на три рати,
- реден број,
- сорта на откупено винско грозје,
- број на склучени договори по сорта,
- вкупно откупена количина на винско грозје со рок
на исплата на три рати во килограми,
- висина на финансиски обврски за откупено винско
грозје со рок на исплата на три рати во денари,
- вкупно исплатени средства за доспеани финансиски обврски за првата рата за откупено винско грозје со
рок на исплата на три рати во денари и
- датум, место за печат и потпис на физичко лице /
одговорно лице во правното лице.
(3) Формата и содржината на извештајот од ставот
(1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен
дел на овој правилник.
Член 4
(1) Извештајот за исполнување на доспеани финансиски обврски за втората рата за откупено винско грозје со рок на исплата на три рати се поднесува на образец во А4 формат на хартија во бела боја.
(2) Извештајот од ставот (1) на овој член ги содржи
следните податоци:
- назив / име на производителот на вино,
- назив на Извештајот за исполнување на доспеани
финансиски обврски за втората рата за откупено винско грозје со рок на исплата на три рати,
- реден број,
- сорта на откупено винско грозје,
- број на склучени договори по сорта,
- вкупно откупена количина на винско грозје со рок
на исплата на три рати во килограми,
- висина на финансиски обврски за откупено винско
грозје со рок на исплата на три рати во денари,
- вкупно исплатени средства за доспеани финансиски обврски за втората рата за откупено винско грозје со
рок на исплата на три рати во денари и
- датум, место за печат и потпис на физичко лице /
одговорно лице во правното лице.
(3) Формата и содржината на извештајот од ставот
(1) на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен
дел на овој правилник.
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Член 5
(1) Извештајот за исполнување на доспеани финансиски обврски за третата рата за откупено винско грозје со рок на исплата на три рати се поднесува на образец во А4 формат на хартија во бела боја.
(2) Извештајот од ставот (1) на овој член ги содржи
следните податоци:
- назив / име на производителот на вино,
- назив на Извештајот за исполнување на доспеани
финансиски обврски за третата рата за откупено винско грозје со рок на исплата на три рати,
- реден број,
- сорта на откупено винско грозје,
- број на склучени договори по сорта,
- вкупно откупена количина на винско грозје со рок
на исплата на три рати во килограми,
- висина на финансиски обврски за откупено винско
грозје со рок на исплата на три рати во денари,
- вкупно исплатени средства за доспеани финансиски обврски за третата рата за откупено винско грозје со
рок на исплата на три рати во денари,
- вкупно исплатени средства за доспеани финансиски обврски за откупено винско грозје со рок на исплата
на три рати во денари и
- датум, место за печат и потпис на физичко лице /
одговорно лице во правното лице.
(3) Формата и содржината на извештајот од ставот
(1) на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен
дел на овој правилник.
Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на извештајот за исполнети финансиски обврски за купено винско грозје во претходната година
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 54/13
и 61/14).
Член 7
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 16-8902/5
28 октомври 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Михаил Цветков, с.р.

28 октомври 2016

Бр. 197 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 197

28 октомври 2016
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Бр. 197 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 197

28 октомври 2016

28 октомври 2016

Бр. 197 - Стр. 15

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
4460.
Врз основа на член 29 став (4), член 44 став (4) точки 5) и 9), член 63 став (4) и член 69 став (4) точка 1) од
Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13,
187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ХИГИЕНА
И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБЕНИТЕ КОНТРОЛИ НА МЛЕКОТО И
МЛЕЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ(*)
Член 1
Во Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи (*) („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/12,
145/14 и 59/16), Прилогот 3 се заменува со нов Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 02-4528/3
26 септември 2016 година
Скопје

_________________________________
()

Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство.

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
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КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ
4461.
Врз основа на член 203 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10,
124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13,
113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16) и согласно
член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/08 и 85/09), Министерството за внатрешни работи и Македонскиот полициски синдикат, склучија
КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Во Колективниот договор на Министерството за
внатрешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/15, 227/15 и 177/16) членот 98 се менува и гласи:
„Член 98
(1) Во организациските единици на Министерството
каде работата од страна на работникот се извршува со
непрекинат престој во одредени издвоени објекти на
Министерството подолго од 24 часа, работењето се организира на начин што работното време е во траење од
најмалку 12 часа редовна работа и 12 часа платен одмор
на работникот во објектот. Платениот одмор се смета за
дел од работното време и се евидентира во службената
документација на организациските единици.
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(2) За секои 24 часа непрекинат престој во објектот на
работникот од ставот (1) на овој член, му следува одмор од 72 часа (три дена), кој се користи непосредно по
завршување на престојот во објектот.
(3) Издвоените објекти на организациските единици од ставот (1) на овој член, се утврдени во правилникот од член 97 ставот (3) од овој колективен договор.
(4) Евидентирањето на работните часови од овој
член се врши согласно посебниот интерен акт од членот 173 од овој колективен договор.“
Член 2
Овој колективен договор се регистрира во министерството надлежно за работите во областа на трудот, а
се објавува во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Член 3
Овој колективен договор влегува во сила со денот
на склучувањето, а ќе се применува од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Македонски
полициски синдикат
Претседател,
Тихомир Климоски, с.р.

Министерство
за внатрешни работи
Министер,
Оливер Спасовски, с.р.

Бр. 0101-534/1
14 октомври 2016 година
Скопје

Бр. 13.1-65651/1
17 октомври 2016 година
Скопје
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