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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2287.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА
АНТОН ПАНОВ-СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
- Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103034108-01 ЛХД700 Фул ХД Проектор, сериски број:
34800790.
- Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум
ленс, сериски број:1291209087.
- Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реј ДВД Плеер
БДП3380 (Philips Blu-ray DVD BDP 3380), сериски
број: KX1A1228956543.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење за период од две години на Национална установа Центар за култура Антон ПановСтрумица, без надомест.
Член 3
Директорот на Агенција за филм на Република Македонија склучува договор со директорот на Национална установа Центар за култура Антон Панов-Струмица,
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2864/1
26 април 2016 година
Скопје

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

2288.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА
НИКОЛА ВАПЦАРОВ – ДЕЛЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
- Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103034108-01 ЛХД700 Фул ХД Проектор, сериски број:
34800567.
- Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум
ленс, сериски број: 1291209021.
- Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реј ДВД Плеер
БДП3380 (Philips Blu-ray DVD BDP 3380) сериски
број: KX1A1228956545.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење за период од две години на Национална установа Центар за култура Никола Вапцаров – Делчево, без надомест.
Член 3
Директорот на Агенција за филм на Република Македонија склучува договор со директорот на Национална установа Центар за култура Никола Вапцаров – Делчево со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2864/2
26 април 2016 година
Скопје

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

2289.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА
КОЧО РАЦИН-КИЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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- Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103034108-01 ЛХД700 Фул ХД Проектор, сериски број:
34800764.
- Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум
ленс, сериски број:1261208087.
- Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реј ДВД Плеер
БДП3380 (Philips Blu-ray DVD BDP 3380), сериски
број: KX1A1228956513.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење за период од две години на Национална установа Центар за култура Кочо Рацин-Кичево, без надомест.
Член 3
Директорот на Агенција за филм на Република Македонија склучува договор со директорот на Национална установа Центар за култура Кочо Рацин-Кичево, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2864/3
26 април 2016 година
Скопје

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

2290.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА
- КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
- Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103034108-01 ЛХД700 Фулл ХД Проектор, сериски број:
34800590.
- Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум
ленс, сериски број:1291209024.
- Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-рреј ДВД Плеер
БДП3380 (Philips Blu-ray DVD BDP 3380), сериски
број: KX1A1228956565.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење за период од две години на Национална установа Центар за култура - Крива Паланка,
без надомест.
Член 3
Директорот на Агенција за филм на Република Македонија склучува договор со директорот на Национална установа Центар за култура - Крива Паланка со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2864/4
26 април 2016 година
Скопје

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

2291.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА
АСНОМ – ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
- Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103034108-01 ЛХД700 Фулл ХД
Проектор,
сериски
број: 34800534.
- Објектив: Кристие 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум
ленс, сериски број: : 1291209028.
- Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реј ДВД Плеер
БДП3380 (Philips Blu-ray DVD BDP 3380), сериски
број: KX1A1228956534.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење за период од две години на Национална установа Центар за култура АСНОМ – Гостивар, без надомест.
Член 3
Директорот на Агенција за филм на Република Македонија склучува договор со директорот на Национална установа Центар за култура АСНОМ – Гостивар, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.

4 мај 2016

Бр. 86 - Стр. 5

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2864/5
26 април 2016 година
Скопје

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

2292.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седница одржана на 26.4.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА
ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ – КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
- Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103034108-01 ЛХД 700 Фулл ХД Проектор, сериски број:
34800593.
- Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум
ленс, сериски број: 1291209027.
- Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реј ДВД Плеер
БДП3380 (Philips Blu-ray DVD BDP 3380), сериски
број: KX1A1228956544.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење за период од две години на Национална установа Центар за култура Трајко Прокопиев – Куманово, без надомест.
Член 3
Директорот на Агенција за филм на Република Македонија склучува договор со директорот на Национална установа Центар за култура Трајко Прокопиев – Куманово со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2864/6
26 април 2016 година
Скопје

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

2293.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седница одржана на 26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА
БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ – СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
- Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103034108-01 ЛХД700 Фулл ХД Проектор, сериски број:
34800597.
- Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум
ленс, сериски број: 1291209038.
- Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реј ДВД Плеер
БДП3380 (Philips Blu-ray DVD BDP 3380), сериски
број: KX1A1228956572.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење за период од две години на Национална установа Центар за култура Браќа Миладиновци – Струга, без надомест.
Член 3
Директорот на Агенција за филм на Република Македонија склучува договор со директорот на Национална установа Центар за култура Браќа Миладиновци –
Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2864/7
26 април 2016 година
Скопје

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

2294.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седница одржана на 26.4.2016 година,
донесе

Стр. 6 - Бр. 86
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА АЦО
ЃОРЧЕВ – НЕГОТИНО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
- Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103034108-01 ЛХД700 Фулл ХД Проектор, сериски број:
34800595.
- Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум
ленс, сериски број: 1291209028.
- Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реј ДВД Плеер
БДП3380 (Philips Blu-ray DVD BDP 3380), сериски
број: KX1A1228956532.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење за период од две години на Национална установа Центар за култура Ацо Ѓорчев – Неготино, без надомест.
Член 3
Директорот на Агенција за филм на Република Македонија склучува договор со директорот на Национална установа Центар за култура Ацо Ѓорчев – Неготино
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2864/8
26 април 2016 година
Скопје

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

2295.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седница одржана на 26.4.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА БЕЛИ
МУГРИ – КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103034108-01 ЛХД700 Фулл ХД Проектор сериски број:
34800587.
- Објектив: Кристи 103-142108-01 1.8-2.3:1 Зум
ленс, сериски број:1291290023.
- Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реј ДВД Плеер
БДП3380 (Philips Blu-ray DVD BDP 3380), сериски
број: KX1A1228956515.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење за период од две години на Национална установа Центар за култура Бели Мугри –
Кочани, без надомест.
Член 3
Директорот на Агенција за филм на Република Македонија склучува договор со директорот на Национална установа Центар за култура Бели Мугри – Кочани со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2864/9
26 април 2016 година
Скопје

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

2296.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седница одржана на 26.4.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА-ДЕБАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
- Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103034108-01 ЛХД700 Фул ХД Проектор, сериски број:
34800837.
- Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум
ленс, сериски број:1291211092.
- Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реј ДВД Плеер
БДП3380 (Philips Blu-ray DVD BDP 3380), сериски
број: KX1A1228956542.
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење за период од две години на Национална установа Центар за култура-Дебар, без надомест.
Член 3
Директорот на Агенција за филм на Република Македонија склучува договор со директорот на Национална установа Центар за култура-Дебар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2864/10
26 април 2016 година
Скопје

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

2297.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седница одржана на 26.4.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ИЉО
АНТЕСКИ-СМОК – ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
- Дигитален кино-проектор модел: Кристи 103034108-01 ЛХД700 Фул ХД Проектор, сериски број:
34800792.
- Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум
ленс, сериски број:1291209083.
- Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-реј ДВД Плеер
БДП3380 (Philips Blu-ray DVD BDP 3380), сериски
број: KX1A1228956533.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење за период од две години на Национална установа Центар за култура Иљо АнтескиСмок – Тетово, без надомест.

Член 3
Директорот на Агенција за филм на Република Македонија склучува договор со директорот на Национална установа Центар за култура Иљо Антески-Смок –
Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2864/11
26 април 2016 година
Скопје

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

2298.
Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ
ВО 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на планските региони за
2016 година во вкупен износ од 179.315.540,00 денари, обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2016 година, во раздел 19101 потпрограма
ОА Рамномерен регионален развој во износ од
77.255.540,00 денари и во раздел 280.01 потпрограма
ОА Рамномерен регионален развој во износ од
102.060.000,00 денари, наведени во Листата на проекти за развој на планските региони за финансирање
во 2016 година, која е дадена во Прилог и е составен
дел на оваа одлука.
Член 2
Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределени, Центрите за развој
на планските региони, потребно е истите да ги вратат
во Буџетот на Република Македонија.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2975/1
26 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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Прилог
ЛИСТА
НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВО 2016 ГОДИНА
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2299.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Здравствен дом - Неготино.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со
директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Неготино, со кој се уредуваат правата
и обврските за движната ствар од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-3096/1
26 април 2016 година
Скопје

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

2300.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Универзитетска клиника за неврологија Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за неврологија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-3100/1
26 април 2016 година
Скопје

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

2301.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
- ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Националната установа Универзитетска библиотека Гоце
Делчев - Штип му престанува користењето на дел од
недвижна ствар, и тоа:
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- деловна просторија во зграда бр.1, влез 1, кат приземје, со површина од 44 м2, која се наоѓа на улица
„Вита Поп Јорданова“ б.б, на КП бр.8393/1, КО Штип
4, запишана во Имотен лист бр. 22233, сопственост на
Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3230/1
26 април 2016 година
Скопје

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

2302.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ДСУ „СПОРТСКА
АКАДЕМИЈА“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на ДСУ „Спортска академија“ - Скопје бр. 09-816/3 од
4.4.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3309/1
26 април 2016 година
Скопје

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

2303.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Град Скопје бр. 09-1579/2 од 4.4.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3309/2
26 април 2016 година
Скопје

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

2304.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ФИНАНСИИ - ЦАРИНСКА УПРАВА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за финансии - Царинска управа бр.
09-850/2 од 4.4.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-3309/3
26 април 2016 година
Скопје

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

2305.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ
СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И
ВОДОСТОПАНСТВО–ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

2307.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
26.4.2016 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државен инспекторат за земјоделство
бр. 09-953/3 од 4.4.2016 година.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЗДРАВСТВО

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3309/4
26 април 2016 година
Скопје

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

2306.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ
СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА
БОГОВИЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Боговиње бр. 09-954/3 од 4.4.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3309/5
26 април 2016 година
Скопје

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

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за здравство бр. 09-1071/2 од 4.4.2016
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3309/6
26 април 2016 година
Скопје

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

2308.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ЧАИР
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Чаир бр. 09-955/3 од 4.4.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3309/7
26 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2309.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
26.4.2016 година, донесе

2311.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
26.4.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ФИНАНСИИ - ЦАРИНСКА УПРАВА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНСКИ
ШУМИ - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за финансии - Царинска управа бр.
09-1070/2 од 4.4.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3309/8
26 април 2016 година
Скопје

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

2310.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНСКИ
ШУМИ - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми - Скопје бр. 09-747/3 од
4.4.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3309/10
26 април 2016 година
Скопје

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

2312.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА САРАЈ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми - Скопје бр. 09-1582/2 од
4.4.2016 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Сарај бр. 09-956/3 од 4.4.2016 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 42-3309/9
26 април 2016 година
Скопје

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

Бр. 42-3309/11
26 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2313.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
– ШУМСКА ПОЛИЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Шумска полиција бр. 09-1584/2 од
4.4.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-3309/12
26 април 2016 година
Скопје

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

2314.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
– ШУМСКА ПОЛИЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Шумска полиција бр. 09-1583/2 од
4.4.2016 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-3309/13
26 април 2016 година
Скопје

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

2315.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ
СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА НУ „МУЗЕЈ НА
АЛБАНСКАТА АЗБУКА“ - БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на НУ „Музеј на Албанската азбука“ - Битола бр.
09-1177/3 од 4.4.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-3309/14
26 април 2016 година
Скопје

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

2316.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
26.4.2016 година, донесе

4 мај 2016

Бр. 86 - Стр. 15

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
– ШУМСКА ПОЛИЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Шумска полиција бр. 09-1581/2 од
4.4.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-3309/15
26 април 2016 година
Скопје

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

2317.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА
И НЕГУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ВРЕДНОСТИ
РАЈЧИЦА, РАЈЧИЦА С. РАЈЧИЦА
Член 1
Со оваа одлука на Здружението за заштита и негување на културните вредности Рајчица, РАЈЧИЦА с.
Рајчица, се дава на трајно користење без надомест недвижна ствар - објект, кој се наоѓа во с.Горна Белица,
на КП 2048, КО Вевчани вон.г.р, запишан во Имотен
лист бр.2284, сопственост на Република Македонија и
тоа:
- број на зграда 1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на
посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од
160 м2 и

- број на зграда 1, влез 2, кат ПО, број 1, намена
на посебен/заеднички дел од зграда П, со површина
од 13 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3516/1
26 април 2016 година
Скопје

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

2318.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „MILEX 16”,
ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА
1. За учество во вежбовната активност „MILEX 16”
(во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе
се одржи во Република Грција, во периодот од 18-19
мај 2016 година, се испраќаат 2 (два) припадника на
Армијата на Република Македонија (во натамошниот
текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на
персоналот ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3641/1
26 април 2016 година
Скопје

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

Стр. 16 - Бр. 86

4 мај 2016

2319.
Врз основа на член 211 став (7) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 53/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15,
192/2015 и 61/16), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО
КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ ПО СЛУЖБЕНА
ДОЛЖНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
програма за ажурирање на податоци во Катастарот на
недвижности по службена должност за 2016 година,
бр.0102-7236/1 од 20.4.2016 година, донесена од
Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3817/1
26 април 2016 година
Скопје

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

2320.
Врз основа на член 36 став 6 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, 82/208, 10/2010, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), а
во врска со член 6 став (1) точка б) од Законот за ратификација на Рамковната Спогодба склучена меѓу Република Македонија и Европската Комисија за правилата за соработка во однос на финансиската помош на
Европската Комисија за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за пред-пристапна помош – ИПА („Службен
весник на Република Македонија“ бр.18/08), член 5 од
Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите за децентрализирано управување
со првите четири ИПА компоненти од Инструментот за
Пред-пристапна помош (ИПА) на Европската унија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.

132/08, 119/09 и 81/10), член 6 став 2 од Законот за ратификација на Рамковната спогодба меѓу Република
Македонија застапувана од страна на Владата на Република Македонија и Европската комисија за пoстапките за спроведување на финансиската помош од
Унијата за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА II), („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/15) и член 4 став 1 од
Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите во рамките на системот за индиректно управување со инструментот за претпристапна
помош („Службен весник на Република Македонија“
бр.54/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИПА
КООРДИНАТОР (НИПАК) ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ИПА И
ИПА II ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. За Национален ИПА координатор (НИПАК) за
управување со претпристапните фондови ИПА и ИПА
II од Европската унија за Република Македонија се назначува др. Арбр Адеми, заменик на претседателот на
Владата на Република Македонија за европски прашања.
2. Со денот на влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување на
Национален ИПА Координатор во системот за децентрализирано управување со претпристапните
фондови од Европската Унија за Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/13) и Решението за именување на Национален ИПА Координатор (НИПАК) и Заменик
на Национален ИПА Координатор за управување со
прет-пристапните фондови (ИПА II) од Европската
Унија за Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 183/15).
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3647/1
26 април 2016 година
Скопје

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

4 мај 2016

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2321.
Врз основа на член 163 став 12 од Законот за земјоделство и рурален развој (,,Службен весник на РепубликаМакедонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 83/15, 154/15 и 39/16), член 85-а
став 9 од Закон за сточарството (,,Службен весник на
Република Македонија“ бр.07/08, 116/2010, 23/2013,
149/15 и 39/16), член 60 став 6 од Законот за квалитет и
безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 154/15 и 39/16),член 75
став 6 од Законот за производи за заштита на растенија
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
110/07, 20/09, 17/11, 53/11, 69/13, 43/14, 10/15, 129/15 и
39/16), член 79 –в став 7 од Закон за здравјето на растенијата (,,Службен весник на Република Македонија“
бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13,
43/14, 158/14, 149/15, 129/15 и 39/16), член 64 став 11
од Законот за виното (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13,
188/13, 149/15 и 39/16), член 57 став 12 од Законот за
органско земјоделско производство (,,Службен весник
на Република Македонија“ бр. 146/09, 53/11, 149/15 и
39/16) и член 175 став 6 од Законот за квалитет на земјоделски производи (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15,
149/15, 39/16), министерот за земјоделство, шумарство
и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
(1) Прекршочниот платен налог за правно лице, односно трговец поединец е отпечатен на хартија со бела
боја во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој
е составен дел на овој правилник.
Член 3
(1) Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице, одговорното лице во трговецoт
поединец и одговорно лице на овластената лабораторија е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој
е составен дел на овој правилник.

Бр. 86 - Стр. 17

Член 4
(1) Прекршочниот платен налог за физичко лице е
отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 3 кој
е составен дел на овој правилник.
Член 5
(1) Прекршочниот платен налог за службено лице
во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, овластено службено лице во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
овластено службено лице од надлежен јавен орган,
службено лице во овластената лабораторија и државен
инспектор за земјоделство е отпечатен на хартија со
бела боја во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 4 кој
е составен дел на овој правилник.
Член 6
Одредбата на член 5 од овој правилник ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената
на Закон за изменување и дополнување на Законот
за земјоделство и рурален развој (,,Службен весник
на Република Македонија“ бр. 39/16), Закон за изменување и дополнување на Закон за сточарството
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
39/16), Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
39/16), Закон за изменување и дополнување на Законот за производи за заштита на растенија (,,Службен
весник на Република Македонија“ бр. 39/16), член
19 од Закон за изменување и дополнување на Закон
за здравјето на растенијата (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/16), член 15 од Закон за
изменување и дополнување на Законот за виното
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
39/16), Закон за изменување и дополнување на Законот за органско земјоделско производство (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/16), Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитет на земјоделски производи (,,Службен весник
на Република Македонија“ бр. 39/16).
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.02-4568/1
6 април 2016 година
Скопје

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

Стр. 18 - Бр. 86

4 мај 2016

4 мај 2016

Бр. 86 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 86

4 мај 2016

4 мај 2016

Бр. 86 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 86

4 мај 2016

2322.
Врз основа на член 89 став 12 од Закон за возила (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08,
53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 92/15 и 39/16) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
(1) Прекршочниот платен налог за правно лице, односно трговец поединец е отпечатен на хартија со бела
боја во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1
кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
(1) Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице, односно во трговец поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2
кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
(1) Прекршочниот платен налог за физичко лице, сопственик на трактор и возач е отпечатен на хартија со
бела боја во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 3
кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.02-4569/1
6 април 2016 година
Скопје

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

4 мај 2016

Бр. 86 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 86

4 мај 2016

4 мај 2016

Бр. 86 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 86

4 мај 2016

2323.
Врз основа на член член 83 став 10 од Закон за ловството (,,Службен весник на Република Македонија“
бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
(1) Прекршочниот платен налог за концесионерот на дивечот или друго правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
(1) Прекршочниот платен налог за одговорното лице во концесионерот на дивечот или друго правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2
кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
(1) Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 3
кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
(1) Прекршочниот платен налог за ловочувар е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 4
кој е составен дел на овој правилник.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.02-4570/1
6 април 2016 година
Скопје

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

4 мај 2016

Бр. 86 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 86

4 мај 2016

4 мај 2016

Бр. 86 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 86

4 мај 2016

4 мај 2016

Бр. 86 - Стр. 31

2324.
Врз основа на член 69 - в став 12 од Законот за тутун и тутунски производи (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 115
став 6 од Законот за рибарство и аквакултура (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10,
47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 93/15 и 39/16) член 16 - б став 10 од Закон за пасиштата (,,Службен
весник на Република Македонија“ бр. 3/98, 101/00, 89/08, 105/09, 42/10, 116/10, 164/13, 193/15, 215/15), член
64 став 7 од Закон за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11,
42/11, 148/11, 95/12 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и
39/16) и член 67 –a став 7 од Законот за семенски и саден материјал на земјоделски растенија (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14 и 39/16) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
(1) Прекршочниот платен налог за правно лице, односно трговец поединец е отпечатен на хартија со бела
боја во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1
кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
(1) Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице, односно во трговецoт поединец
или одговорно лице на овластената лабораторија е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2
кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
(1) Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 3
кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.02-4571/1
6 април 2016 година
Скопје

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

Стр. 32 - Бр. 86

4 мај 2016

4 мај 2016

Бр. 86 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 86

4 мај 2016

4 мај 2016

Бр. 86 - Стр. 35

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
2325.
Врз основа на член 67 став (5) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и
37/16), министерот за здравство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО И ОБЈАВУВАЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ
НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината, начинот на водењето и објавувањето на регистарот
на здравствени установи (во натамошниот текст: Регистар).
Член 2
Регистарот на здравствените установи се води во електронска форма на начин со кој се обезбедува заштита
на личните податоци, согласно прописите од областа на заштитата на личните податоци.
Член 3
(1) Во Регистарот се содржани податоци за:
1. Назив и седиште на здравствената установа;
2. Име и презиме, односно назив на основачот;
3. Вид на здравствената установа;
4. Вид и начин на вршење на здравствената дејност во мрежата и
5. Вид и начин на вршење на здравствената дејност надвор од мрежата.
Член 4
Во еден електронски запис можат да се внесат податоци само за една здравствена установа.
Член 5
За секоја промена на податоците во Регистарот се врши дополнување на податоците во постојниот електронски запис.
Член 6
Во случај на погрешно внесување на податоци во Регистарот, исправката се врши со внесување на податоците во нов електронски запис, со точно определена целосна врска со електронскиот запис кој се исправа.
Член 7
(1) Внесувањето на податоците во Регистарот се врши од страна на овластено службено за водење на Регистарот, кое на крајот на секоја работна недела врши ажурирање на податоците во Регистарот.
(2) Секое внесување на податоци во Регистарот се потпишува со електронски потпис од страна на овластеното службено лице од ставот (1) на овој член, кое ги координира сите активности потребни за гаранција на
веродостојноста на податоците, заштита од неавторизиран пристап и промена на податоците и заштита од губење на податоците.
Член 8
(1) Податоците од Регистарот од член 3 став (1) од овој правилник се објавуваат на веб страницата на Министерството за здравство.
(2) Ажурирање на податоците од Регистарот на веб страницата се врши еднаш месечно.
Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 11-4150/1
27 април 2016 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 36 - Бр. 86
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