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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3424.
Врз основа на член 257 од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05,
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13,
15/15, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.12.2017 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН
Член 1
Во Уредбата за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 21/17) во членот 1 зборовите: „31 декември 2017 година“ се заменуваат со зборовите: „31 декември 2018 година“.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7316/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3425.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ЈП „СТРЕЖЕВО” – БИТОЛА ЗА 2016 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка на ЈП „Стрежево” – Битола за 2016 година,
бр.02-158/3 од 10.3.2016 година, усвоена од Управниот
одбор на ова претпријатие, на седницата, одржана на
10.3.2017 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-2036/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3426.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТРЕЖЕВО”
- БИТОЛА ЗА 2016 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работењето на ЈП „Стрежево” – Битола за
2016 година, бр.02-158/6 од 10.3.2017 година, усвоен
од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата,
одржана на 10.3.2017 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-2036/2
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3427.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„ЧАРДАКОВЕЦ” ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ И
ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на
минерална суровина – варовник на локалитетот „Чардаковец” Општина Ѓорче Петров и Општина Чучер
Сандево, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Чардаковец” Општина Ѓорче Петров и Општина
Чучер Сандево бр.24-7381/1 од 5.12.2013 година и
анекс на Договорот бр.24-1792/1 од 24.2.2016 година
на Друштвото за градежништво, транспорт и трговија
ТРАНСМЕТ ДОО Скопје престанува да важи заради
истек на рокот за периодот на кој е доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6108/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3428.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.12.2017 година, донесе

Стр. 4 - Бр. 181

12 декември 2017

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ЛАПОРЕЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. БЛАЦЕ“,
ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација
на минерална суровина – лапорец на локалитетот
„с.Блаце“, општина Чучер Сандево, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална
суровина – лапорец на локалитетот „с.Блаце“, општина Чучер Сандево бр.24-7379/1 од 05.12.2013 година на Друштвото за проектирање, градежништво,
инженеринг, производство, трговија и услуги ВЕСА
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје престанува да важи
заради истек на рокот за периодот на кој е доделена
концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6110/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3429.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА
С УРОВ ИНА – ГРАНИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„С.МАЖУЧИШТЕ” ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на
минерална суровина – гранит на локалитетот „с.Мажучиште” Општина Прилеп, доделена со Договор за
концесија за експлоатација на минерална суровина –
гранит на локалитетот „с.Мажучиште” Општина Прилеп бр.24-7396/1 од 5.12.2013 година на Друштвото за
експлоатација и преработка на гранит и мермер КАРИКА ДОО увоз-извоз Прилеп престанува да важи заради
истек на рокот за периодот на кој е доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6111/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3430.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РИД“
С.КАТЛАНОВО, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на
минерална суровина – варовник на локалитетот „Рид“
с.Катланово, Општина Петровец, доделена со Договор
за концесија за експлоатација на минерална суровина –
варовник на локалитетот „Рид“ с.Катланово, Општина
Петровец бр.24-5719/1 од 13.11.2014 година на Друштвото за производство, трговија на големо и мало и услуги ЕЛДОРАДО-КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Општина Петровец престанува да важи заради истек на рокот
за периодот на кој е доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6112/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3431.
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА
ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
-СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски
железници - Скопје, бр. 0101-4716/3 од 22.9.2017 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 22.9.2017 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6139/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

12 декември 2017

Бр. 181 - Стр. 5

3432.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„С.СРЕДНО КОЊАРИ И С.ДОЛНО КОЊАРИ“,
ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на
минерална суровина – песок и чакал на локалитетот
„с.Средно Коњари и с.Долно Коњари“, Општина Петровец, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „с.Средно Коњари и с.Долно Коњари“, Општина
Петровец бр.24-7382/1 од 5.12.2013 година на Друштвото за превоз трговија и услуги АЛЕМ КОМПАНИ
ДООЕЛ експорт-импорт с.Долно Коњари, Петровец
престанува да важи заради истек на рокот за периодот
на кој е доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6158/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3433.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ОДРИЗОМ“ С.ДОБРОШАНЕ, ОПШТИНА КУМАНОВО
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на
минерална суровина – песок и чакал на локалитетот
„Одризом“ с.Доброшане, општина Куманово, доделена
со Договор за концесија за експлоатација на минерална
суровина – песок и чакал на локалитетот „Одризом“
с.Доброшане, општина Куманово бр.24-5724/1 од
13.11.2014 година на Трговското друштво за одржување на моторни возила, промет, транспорт и туризам
ОТЉАНАЦ Звонко ДООЕЛ Куманово, престанува да
важи заради истек на рокот за периодот на кој е доделена концесијата.

2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6161/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3434.
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2018
година, бр.02-6310/1 од 31.10.2017 година, донесена од
Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен
весник на Република Македонија ц.о. Скопје, на седницата, одржана на 31.10.2017 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6910/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3435.
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА
2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2018 година, бр.02-6309/1 од 31.10.2017 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие „Службен весник на Република Македонија“
– ц.о Скопје, на седницата, одржана на 31.10.2017 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6913/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

__________
3436.
Врз основа на член 20 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, 153/15 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА КУЛТУРА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство, му престанува користењето на движните ствари и тоа:

12 декември 2017

Бр. 181 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 181

12 декември 2017

12 декември 2017

Бр. 181 - Стр. 9

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за култура.
Член 3
Директорот на Управата за заштита на културното
наследство, склучува договор со министерот за култура, 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. 44-6954/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3437.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.12.2017 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА
ПРОШИРУВАЊЕ И ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН
ПАТ „А3/Р1312, ДЕЛНИЦА ВЕЛЕС - КАДРИФАКОВО, ЧЕТВРТА СЕКЦИЈА ОД С.ЛОЗОВО ДО
С.САРАМЗАЛИНО И ШЕСТА СЕКЦИЈА ОД
С.САРАМЗАЛИНО ДО КЛУЧКА КАДРИФАКОВО“ НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И
ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ЦРНИЛИШТЕ”
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација за
потребите за проширување и изградба на државен пат
„А3/Р1312, делница Велес-Кадрифаково, Четврта секција од с. Лозово до с. Сарамзалино и Шеста секција од
с. Сарамзалино до клучка Кадрифаково“ на минерална
суровина – песок и чакал на локалитетот
“с. Црнилиште” општина Свети Николе, доделена со
Договор за концесија за експлоатација за потребите за
проширување и изградба на државен пат „А3/Р1312,
делница Велес-Кадрифаково, Четврта секција од с. Лозово до с. Сарамзалино и Шеста секција од с. Сарамзалино до клучка Кадрифаково“ на минерална суровина
– песок и чакал на локалитетот “с. Црнилиште”, општина Свети Николе бр.24-4284/1 од 26.6.2015 година
на Јавното претпријатие за државни патишта престанува да важи заради истек на рокот за периодот на кој е
доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7096/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3438.
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,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА
– ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Клиничка болница – Штип.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка
болница – Штип, 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. 44-7160/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3439.
Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а
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 5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ
ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за труд и социјална политика,
бр.09-3567/2 од 26.10.2017 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7171/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3440.
Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52а 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 5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
САНКЦИИ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за правда – Управа за извршување на санкции, бр.09-3567/1 од 26.10.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7171/2
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3441.
Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52а 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 5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ
ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОДБРАНА
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерство за одбрана, бр.09-3567/3 од
26.10.2017 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7171/3
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3442.
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
5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на Министерство за здравство, бр.09-3570/1 од
26.10.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7171/4
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3443.
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
5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОДБРАНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Министерство за одбрана бр. 09-3571/1 од
26.10.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7171/5
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

12 декември 2017
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3444.
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
5.12.2017 година, донесе

3446.
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
153/15 и 190/16 ) Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 5.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
НА ХРОНИЧНИ РЕСПИРАТОРНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ И АЛЕРГИСКИ ЗАБОЛУВАЊА – ОТЕШЕВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Министерство за труд и социјална политика
бр. 09-3572/1 од 26.10.2017 година.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекција за заштита и спасување му престанува користењето
на движните ствари и тоа:

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7171/6
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3445.
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
5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ПРАВДА-УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда-Управа за извршување
на санкции бр. 09-3569/1 од 26.10.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7171/7
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и
алергиски заболувања - Отешево.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со директорот на Јавната здраствена
установа Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања - Отешево 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. 44-7178/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3447.
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, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и
142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.12.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација бр. 4212557/1-15 од 12.1.2016 година, „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 13/16.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7181/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3448.
Врз основа на член 50, став 3 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на
5.12.2017 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ „АВТОПАТ МИЛАДИНОВЦИ-СВ.НИКОЛЕ-ШТИП“ НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ОВЧЕ ПОЛЕ-БОГОСЛОВЕЦ” ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација
за потребите за изградба на државен пат „Автопат
Миладиновци-Св.Николе-Штип“ на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот „Овче поле-Богословец” Општина Свети Николе, доделена со Договор за концесија за експлоатација за потребите за
изградба на државен пат „Автопат МиладиновциСв.Николе-Штип“ на минерална суровина – песок и
чакал на локалитетот „Овче поле-Богословец” Општина Свети Николе бр.24-1437/1 од 13.2.2015 година на Јавното претпријатие за државни патишта
престанува да важи заради истек на рокот за периодот на кој е доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7089/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3449.
Врз основа на член 50, став 3 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на
5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА
ДРЖАВЕН ПАТ „А3/Р1312 НА НИВО НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ, ДЕЛНИЦА ВЕЛЕС-КАДРИФАКОВО,
ВТОРА СЕКЦИЈА ОД ДЕПОНИЈА ВЕЛЕС ДО С.
ЛОЗОВО, ОД СТАЦИОНАЖА КМ.0+000 ДО КМ.
8+933,92“ НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ПЕСОК И
ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БУНАР ДЕРЕ“,
ОПШТИНА ВЕЛЕС
1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација за
потребите за реконструкција и рехабилитација на
државен пат „А3/Р1312 на ниво на експресен пат, делница Велес-Кадрифаково, Втора секција од депонија
Велес до с. Лозово, од стационажа км.0+000 до
км.8+933,92“ на минерална суровина-песок и чакал на
локалитетот „Бунар Дере“, Општина Велес, доделена
со Договор за концесија за експлоатација за потребите
за реконструкција и рехабилитација на државен пат
„А3/Р1312 на ниво на експресен пат, делница ВелесКадрифаково, Втора секција од депонија Велес до с.
Лозово, од стационажа км.0+000 до км.8+933,92“ на
минерална суровина-песок и чакал на локалитетот „Бунар Дере“, општина Велес бр.24-4291/1 од 26.6.2015 година на Јавното претпријатие за државни патишта
престанува да важи заради истек на рокот за периодот
на кој е доделена концесијата.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7092/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3450.
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, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД
ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАНЕМАРУВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се формира Национално координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување, кое има за цел да го следи и координира
спроведувањето на активностите за заштита на децата
од злоупотреба и занемарување.
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Член 2
Со Национално координативно тело за заштита на
децата од злоупотреба и занемарување ќе претседава
претставникот на Министерството за труд и социјална
политика.
Член 3
Национално координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување, е составено од
претставници на Министерството за труд и социјална
политика - претседател и два членa, Министерството за
внатрешни работи – член и заменик член, Министерството за образование и наука – член и заменик член,
Министерството за здравство – член и заменик член,
Министерството за правда - член и заменик член, ЈЗУ
Универзитетска клиника за психијатрија – член и заменик член, ЈУ Завод за ментално здравје на деца и младинци „Скопје„ – член и заменик член, ЈУ Завод за социјални дејности - член и заменик член, Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје - член, Прва детска амбасада во светот „Меѓаши„ –член и заменик член, СОС
Детско село_Скопје член и заменик член, Здружение за
заштита на правата на децата- член и заменик член и
Совет за превентива против малолетничка деликвенција –Кавадaрци – член и заменик член.
Мандатот на претседателот и членовите на Национално координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување е четири години.
Член 4
Делокругот на работа на Нациналното координативно тело е:
- Планирање и извршување на координирани активности, особено на полето на превенцијата;
- Следење на примената на Протоколот за постапување на институциите во случаи на откривање и третирање на случаи на злоупотреба и занемарување на деца;
- Развивање на систем за прибирање податоци за
злоупотреба и занемарување на деца и обработка на
добиените податоци;
- Развивање на иницијативи во однос на воспоставување на соработка со здруженијата на граѓани и единиците на локалната самоуправа;
- Изготвување на предлози и мислења за законски и
подзаконски акти на полето на превенцијата и справувањето со злоупотребата и занемарувањето на деца;
- Информирање на јавноста за преземените активности во областа на справувањето и превенцијата на
злоупотребата и занемарување на деца.
Член 5
Националното координативно тело за својата работа донесува деловник.
Член 6
Националното координативно тело за својата работа ја известува Владата на Република Македонија еднаш годишно.
Член 7
Со денот на влегувањето во сила на оваa одлука,
престанува да важи Одлуката за формирање на Национално координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/12).
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Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7278/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3451.
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, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.12.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ
И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО
КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАНЕМАРУВАЊЕ
1. За претседател, членови и заменици членови на
Национално координативно тело за заштита на деца од
злоупотреба и занемарување се назначуваат:
- Мила Царовска, министер за труд и социјална политика – претседател;
- Елка Тодорова, од Министерството за труд и социјална политика - член;
- Валдета Вукељ, од Министерството за труд и социјална политика -член;
- Цена Чаловска, од Министерството за внатрешни
работи - член;
- Жаклина Просаровска, од Министерството за
внатрешни работи- заменик член;
- Нермина Факовиќ, од Министерство за здравство
– член;
- Никола Грпчевски, од Министерство за здравство
– заменик член;
- Азиме Адеми, од Министерството за правда член;
- Тања Кикерекова, од Министерството за правда заменик член;
- Кристина Ангелеска, од Министерството за образование и наука - член;
- Назухтере Сулејмани, од Министерството за образование и наука- заменик член;
- Ангелина Филиповска, од ЈЗУ Универзитетска
клиника за психијатрија-член
- Проф.д-р Антони Новотни невропсихијатар, од
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија-заменик
член
- Проф. Д-р сци мед Прим. Д-р Мирјана Ќаева- Пејковска- ЈУ Завод за ментално здравје на деца и младинци „Скопје„- член
- Билјана Маричиќ-Јакимовска, психолог – ЈУ Завод за ментално здравје на деца и младинци „Скопје„заменик член
- Снежана Пајовиќ-Мишевска, ЈУ Завод за социјални дејности- член
- Невена Петровска, ЈУ Завод за социјални дејности- заменик член
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- Олимпија Гроздановска – Канцеларија на УНИЦЕФ – член
- Филип Бабамов- СОС Детско село – Скопје - член
- Марио Јанчев – СОС Детско село – Скопје - заменик член
- Драги Змијанац, од Прва детска Амбасада во светот „Меѓаши„ – член
- Катерина Коневска, од Прва детска Амбасада во
светот „Меѓаши„ - заменик член
- Проф. д-р Оливер Бачановиќ- од Здружение за
заштита на правата на децата-член
- Младица Котевска - од Здружение за заштита на
правата на децата - заменик член
- Лазар Нанев - Совет за превентива против малолетничка деликвенција - Кавадарци-член
- Петре Мрќев- Совет за превентива против малолетничка деликвенција – Кавадарци- заменик член.
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение,
престанува да важи Решението за именување на претседател и членови на Националното координативно тело за заштита на децата од злоупотреба и занемарување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
64/12).
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7278/2
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3452.
Врз основа на член 40 ставови (1) и (2) од Законот
за извршување на Буџетот на Република Македонија за
2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16 и 109/17), а во врска со член 16 став (7)
од Законот за игри на среќа и за забавните игри
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11,
51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15,
154/15, 23/16и178/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.12.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД
ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ЗА 2017 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ
СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОЕКТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА
СПОРТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. Во Програмата за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2017 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на
спортот во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија” бр. 192/16), во делот „I- б.
Раздел 161.01 – Агенција за млади и спорт, Програма 2,
Потпрограма 20 – спорт, ставка 463 – Трансфер до
невладини организации“, табелата се заменува со нова
табела, која гласи:

Во точката 1, износот „42.000.000,00“ се заменува
со износот „19.500.000,00“.
По точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:
„2.Партиципација за финансирање на младински
клубови учесници во националниот спортски систем на
натпревари организиран од националните спортски федерации,за што се утврдени средства во износ од
22.500.000,00 денари.“.
II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5746/1
5 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3453.
Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот
стандард („Службен весник на Република Македонија”
бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16) и член
39 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник
на Република Македонија” бр. 191/16 и 109/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.12.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2017
ГОДИНА
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2017 година („Службен
весник на Република Македонија” бр. 192/16), во точка
1 во ставот 7 по алинејата 11 се додава нова алинеjа 12,
која гласи:
„- стипендии за редовни студенти Роми запишани
на додипломски студии од прв циклус на јавните и
приватните универзитети и високообразовни установи
во Република Македонија,“
По ставот 9 се додава нов став 10, кој гласи:
„Со Потпрограма 11 – Декада на Ромите, согласно
расположливите средства за 2017 година се планираат
стипендии за редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија.“
Во ставот 10, кој станува став 11, по зборот „домови“ се додаваат зборовите „и Потпрограма 11 – Декада на Ромите“, а табелата се заменува со нова табела,
која гласи:
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V
Оваа одлука влегува во сила на ден 6.12.2017 година, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
СОИ. бр. 1/17
6 декември 2017 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Коле Штерјев, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

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

3455.
Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16)
и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на Јавното
претпријатие Службен весник на Република Македонија, Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, на седницата одржана на 31.10.2017 година, донесе

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“
ЗА 2018 ГОДИНА

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се утврдува цената на годишната
претплата за 2018 година на службеното гласило
„Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7803/1
5 декември 2017 година
Скопје

3454.
Врз основа на член. 40 ст.2 од Законот за јавното
обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07),
член 9, член, 38 став 1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обнвинители на Република
Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија,
нa триесет и втората седница одржана на 6.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО
ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВИШ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА
ВИШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО БИТОЛА
ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО РАДОВИШ И
ЕДЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ТЕТОВО
I
За Јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија се избира:
1. Исмаил Дарлишта.
II
За Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Битола се избира:
1. Мери Тромбева.
III
За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Радовиш се избира:
1. Биљана Стевчева.
IV
За Jавен обвинител во Основното јавно обвинителство Тетово се избира:
1. Ханефи Амети.

Член 2
Цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за
2018 година, за домашни правни и физички лица се утврдува на 10.100,00 денари, со можност за плаќање на
рати.
Член 3
Цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за
2018 година, за правни и физички лица со седиште или
живеалиште во странство се утврдува на 325,00 EUR.
Член 4
Цената на претплатата на службеното гласило
„Службен весник на Република Македонија“ за пократок период од 12 месеци, се утврдува во износ од
1.000,00 денари на месечно ниво.
Член 5
Цената утврдена во член 2, 3 и 4 од оваа одлука е со
пресметан данок на додадена вредност.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност
од Владата на Република Македонија, со примена од
1.1.2018 година.
Бр. 02-6309/1
31 октомври 2017 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Бранко Јанев, с.р.
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3456.
Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и
член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија,
Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, на седницата одржана
на 31.10.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата за Регистарот на прописи на Република Македонија за 2018 година, во издание на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о.
Скопје.
Член 2
Цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2018 година за домашни правни и физички лица се утврдува на 4.000,00 денари, со можност за плаќање на рати.
Цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2018 година за домашни правни и физички лица кои ќе се претплатат на службеното гласило „Службен весник на Република
Македонија“ за 2018 година, изнесува 2.000,00 денари.
Член 3
Цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2018 година за
правни и физички лица со седиште или живеалиште во странство се утврдува на 100,00 ЕUR.
Член 4
Цената утврдена од член 2 и 3 од оваа одлука е со пресметан данок на додадена вредност.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија, со примена од
1.1.2018 година.
Бр. 02-6310/1
31 октомври 2017 година
Скопје

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
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Претседател
на Управен одбор,
Бранко Јанев, с.р.

contact@slvesnik.com.mk

