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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2119.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен 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), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 14.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАЗРЕ-
ШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ  НА В.Д. ДИРЕКТО-
РИ ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ – МЕЃУОПШТИНСКИ 

ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за раз-
решување и назначување на в.д. директори во Јавните  
установи – Меѓуопштински центри за социјална работа 
и тоа:

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Специјален завод-Демир Капија со бр.04-2993/1 
од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Специјален завод-Демир Ка-
пија со бр.04-2993/2 од 12.4.2016 година;

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова Меѓуопштински центар за социјална работа-Гос-
тивар со бр.04-2981/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Меѓуопштински центар за со-
цијална работа-Гостивар со бр.04-2981/2 од 12.4.2016 
година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа- 
Штип со бр.04-2978/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Меѓуопштински центар за со-
цијална работа-Штип со бр.04-2978/2 од 12.4.2016 го-
дина;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа-Стру-
мица со бр.04-2977/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Меѓуопштински центар за со-
цијална работа-Струмица со бр.04-2977/2 од 12.4.2016 
година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Центар за социјална работа-Ресен со бр.04-2983/1 
од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Центар за социјална работа-
Ресен со бр.04-2983/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа-Радо-
виш со бр.04-2985/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Меѓуопштински центар за со-
цијална работа-Радовиш со бр.04-2985/2 од 12.4.2016 
година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа-При-
леп со бр.04-3001/1 од 12.04.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа  Меѓуопштински центар за со-
цијална работа-Прилеп со бр.04-3001/2 од 12.04.2016 
година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Центар за социјална работа-Крушево со бр.04-
3000/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Центар за социјална работа-
Крушево со бр.04-3000/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа-Беро-
во со бр.04-2980/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Меѓуопштински центар за со-
цијална работа-Берово со бр.04-2980/2 од 12.4.2016 го-
дина;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа на 
Град Скопје со бр.04-2982/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Меѓуопштински центар за со-
цијална работа на Град Скопје со бр.04-2982/2 од 
12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Завод за рехабилитација на деца и младинци – 
Скопје  со бр.04-2986/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Завод за рехабилитација на де-
ца и младинци – Скопје со бр.04-2986/2 од 12.4.2016 го-
дина;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Центар за социјална работа-Демир Хисар со 
бр.04-2992/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување на вршител на должноста 
директор на Јавна установа Центар за социјална ра-
бота-Демир Хисар  со бр.04-2992/2 од 12.4.2016 го-
дина;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа-Коча-
ни со бр.04-2984/1 од 12.04.2016 година;

-Решение за назначување на вршител на должноста 
директор на Јавна установа Меѓуопштински центар за 
социјална работа-Кочани со бр.04-2984/2 од 12.4.2016 
година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Дом за доенчиња и мали деца – Битола со бр.04-
3002/1 од 12.4.2016 година;
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-Решение за назначување на вршител на должноста 
директор на Јавна установа Дом за доенчиња и мали де-
ца – Битола  со бр.04-3002/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско 
с.Банско со бр.04-2979/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Завод за заштита и рехабили-
тација Бања Банско с.Банско со бр.04-2979/2 од 
12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа-Дел-
чево со бр.04-2999/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Меѓуопштински центар за со-
цијална работа-Делчево со бр.04-2999/2 од 12.4.2016 го-
дина;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа-Гевге-
лија со бр.04-2989/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Меѓуопштински центар за со-
цијална работа-Гевгелија со бр.04-2989/2 од 12.4.2016 
година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа-Бито-
ла со бр.04-2998/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Меѓуопштински центар за со-
цијална работа-Битола со бр.04-2998/2 од 12.4.2016 го-
дина;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа-Кава-
дарци со бр.04-2994/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Меѓуопштински центар за со-
цијална работа-Кавадарци со бр.04-2994/2 од 12.4.2016 
година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа-Кри-
ва Паланка со бр.04-2997/1  од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Меѓуопштински центар за со-
цијална работа-Крива Паланка со бр.04-2997/2 од 
12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа-Кума-
ново со бр.04-2996/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Меѓуопштински центар за со-
цијална работа-Куманово со бр.04-2996/2 од 12.4.2016 
година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа-Све-
ти Николе со бр.04-2988/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Меѓуопштински центар за со-
цијална работа-Свети Николе со бр.04-2988/2 од 
12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова за згрижување на деца со воспитно – социјални 
проблеми и нарушено поведение – Скопје со бр.04-
2987/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа за згрижување на деца со вос-
питно – социјални проблеми и нарушено поведение – 
Скопје со бр.04-2987/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Детски дом „11-ти Октомври“ – Скопје со бр.04-
2991/1 од 12.4.2016 година;

-Решение за назначување вршител на должноста ди-
ректор на Јавна установа Детски дом „11-ти Октомври“ 
– Скопје со бр.04-2991/2 од 12.4.2016 година;

-Решение за разрешување на директор на Јавна уста-
нова Центар за социјална работа-Кратово со бр.04-
2990/1 од 12.4.2016 година и

-Решение за назначување на вршител на должноста 
директор на Јавна установа Центар за социјална ра-
бота-Кратово  со бр.04-2990/2 од 12.4.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 42-3631/1 Претседател на Владата
14 април 2016 година на Република Македонија,

Скопје Емил Димитриев, с.р.
__________

2120.
Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од 

Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен 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), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 14.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИИ  ВО  МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за наз-
начување и разрешување на членови на комисии во Ми-
нистерството за труд и социјална политика и тоа:
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- Решение за определување на членови на Комисија-
та за ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување 
на инвалидност односно неспособност за работа бр.09-
996/4 од 14.3.2016 година,

- Решение за определување на претставници присут-
ни на полагање на стручен испит за безбедност при ра-
бота бр. 08-9682/2 од 4.12.2015 година,

- Решение за формирање на комисија за ревизија на 
одржаните стручни испити со бр. 08-9623/2 од 
4.12.2015 година,

- Решение за формирање комисија за изготвување 
на наод, оцена и мислење за решавање по изјавена жал-
ба против првостепеното решение за правото на по-
стојана парична помош со бр.10-114/1 од 8.1.2016 го-
дина,

- Решение за определување на членови на Комисија 
за преглед на воени инвалиди во второстепена поста-
пка со бр.09-996/1 од 4.2.2016 година,

- Решение за формирање на  Комисија за изготвува-
ње на наод, оцена и мислење за решавање по изјавена 
жалба против првостепено решение за правото на по-
мош и нега од друго лице  бр.10-2964/1 од 12.4.2016 го-
дина,

-Решение за изменување на Решението за формира-
ње на Комисија за давање стручно мислење при решава-
ње по поднесени жалби против првостепено решение 
за правото на постојана парична помош бр.10-2965/1 
од 12.4.2016 година,

-Решение за именување на членови на Комисија за 
лиценцирање на стручни лица во системот за згрижува-
ње и воспитување на деца од предучилишна возраст и 
на директори на установи за деца бр.02-2966/1 од 
12.4.2016 година,

- Решение за формирање на проектен тим за следе-
ње на имплементација на проектот за правна помош на 
ромската заедница, РОМЕД програмата и други проек-
ти од Стратегијата за Роми бр.02-2968/1 од 12.4.2016 го-
дина,

- Решение за именување на членови на Комисијата 
за засновање на посвојување при Министерството за 
труд и социјална политика бр.02-2973/1 од 12.4.2016 го-
дина,

- Решение за изменување на Решението бр.03-
5702/1 од 15.8.2013 и бр.03-7635/1 од 22.08.2014 годи-
на , донесено на 12.4.2016 година со архивски бр.02-
2971/1 – Комисија за располагањe со недвижни и движ-
ни ствари,

- Решение за изменување и дополнување на Решени-
ето бр.11-5233/3 од 23.7.2014 година,  со архивски 
бр.02-2970/1 донесено на 12.4.2016 година - Комисија 
за верификација на прашања,

- Решение за формирање на Комисија за монито-
ринг за начинот на извршување на услугата  на давате-
лите на услуги од проектот „Бањско климатска рекреа-
ција“ на корисници на пензија за 2016 година бр.02-
2972/1 од 12.4.2016 година,

- Решение за определување на членови на Комисија-
та за ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување 
на инвалидност односно неспособност за работа бр.02-
2967/1 од 12.4.2016 година,

- Решение за измена на член на Комисијата за изда-
вање на лиценци за вршење на посредување за вработу-
вање во земјата и странство со наплата  и наплата 
бр.02-2962/1 од 12.4.2016 година и

- Решение за измена на член на Комисијата за изда-
вање на лиценци за вршење на привремени вработува-
ња  бр.02-2963/1 од 12.4.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 42-3631/2 Претседател на Владата
14 април 2016 година на Република Македонија,

Скопје Емил Димитриев, с.р.
__________

2121.
Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од 

Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен 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), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 14.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА 
НА ДИРЕКТОР НА УПН ПРОЕКТ ВО  МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА  

1. Со оваа одлука се поништува Одлуката за измена 
на директор на УПН проектот во Министерството за 
труд и социјална политика и тоа:

- Одлука за измена на директорот на УПН Проектот 
и именување на нов директор донесена на 12.4.2016 го-
дина со бр. 02-2969/1.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 42-3631/3 Претседател на Владата
14 април 2016 година на Република Македонија,

Скопје Емил Димитриев, с.р.
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2122.
Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од 

Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен 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), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 14.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАСПО-
РЕДУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ  ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО  ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за рас-
поредување на државни службеници во Министерство-
то за труд и социјална политика и тоа:

- Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-2956/1 донесено на 12.4.2016 година, 

- Решение за плата на административен службеник 
со бр. 04-2956/2 донесено на 12.4.2016 година, 

- Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-2955/1 донесено на 12.4.2016 година, 

- Решение за плата на административен службеник 
со бр. 04-2955/2 донесено на 12.4.2016 година, 

- Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-2954/1 донесено на 12.4.2016 година,

- Решение за плата на административен службеник 
со бр. 04-2954/2 донесено на 12.4.2016 година, 

- Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-2953/1 донесено на 12.4..2016 година, 

- Решение за плата на административен службеник 
со бр.04-2953/2 донесено на 12.4.2016 година, 

-  Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-2952/1 донесено на 12.4.2016 година, 

- Решение за плата на административен службеник 
со бр.04-2952/2 донесено на 12.4.2016 година, 

- Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-2951/1 донесено на 12.4.2016 година, 

- Решение за плата на административен службеник 
со бр.04-2951/2 донесено на 12.4.2016 година, 

- Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-2957/1 донесено на 12.4.2016 година, 

- Решение за плата на административен службеник 
со бр. 04-2957/2 донесено на 12.4.2016 година, 

- Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-2958/1 донесено на 12.4.2016 година, 

- Решение за плата на административен службеник 
со бр.04-2958/2 донесено на 12.4.2016 година, 

- Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-2959/1 донесено на 12.4.2016 година, 

- Решение за плата на административен службеник 
со бр.04-2959/2 донесено на 12.4.2016 година, 

- Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-2960/1 донесено на 12.4.2016 година, 

- Решение за плата на административен службеник 
со бр.04-2960/2 донесено на 12.4.2016 година, 

- Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-2961/1 донесено на 12.4.2016 година и

- Решение за плата на административен службеник 
со бр.04-2961/2 донесено на 12.4.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 42-3631/4 Претседател на Владата
14 април 2016 година на Република Македонија,

Скопје Емил Димитриев, с.р.
__________

2123.
Врз основа на член 30 став (2) и 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), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ НА КАБИНЕТСКИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД  И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за наз-
начување на кабинетски службеници  во Министерство-
то за труд и социјална политика и тоа:

- Решенија за распоредување на државен службеник 
за кабинетски службеници со архивски бр.04 – 2948\1 
од 12.4.2016 година, 04-2949\1 од 12.4.2016 година, 04-
2950\1 од 12.4.2016 година, 04 – 2946\1 од 12.4.2016 го-
дина, 04-2947\1 од 12.4.2016  година и 04-2945\1  од 
12.4.2016 година.

- Решенија за плата на административен кабинетски 
службеник со архивски бр. 04 – 2948\2 од 12.4.2016 го-
дина, 04-2949\2 од 12.4.2016 година,  04-2950\2  од 
12.4.2016 година, 04 – 2946\2 од 12.4.2016 година, 04-
2947\2 од 12.4.2016 година и 04-2945\2  од 12.4.2016 го-
дина.
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 42-3631/5 Претседател на Владата
14 април 2016 година на Република Македонија,

Скопје Емил Димитриев, с.р.
__________

2124.
Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од 

Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен 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), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 14.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊА ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА  ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА

1. Со оваа одлука се поништуваат овластувањата во 
Министерството за труд и социјална политика и тоа:

- Овластување за вршење обработка на лични пода-
тоци во Министерството за труд и социјална политика 
со архивски бр.04 – 2936\1 од 12.4.2016 година, 04-
2937\1 од 12.4.2016  година, 04-2938\1  од 12.4.2016 го-
дина, 04-2939\1 од 12.4.2016 година, 04-2940\1 од 
12.4.2016 година, 04-2941\1 од 12.4.2016  година, 04 – 
2974\1 од 12.4.2016 година, 04-2975\1 од 12.4.2016  го-
дина и 04-2976\1  од 12.4.2016 година и

- Овластување за прегледување и распоредување на 
документи/записи во Министерството за труд и соци-
јална политика со архивски бр.02-2942/1 од 12.4.2016 
година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 42-3631/6 Претседател на Владата
14 април 2016 година на Република Македонија,

Скопје Емил Димитриев, с.р.
__________

2125.
Врз основа на член 30 став (2) и 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), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 14.4.2016 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА 
РАБОТА  НА ПРОЕКТ  ВО МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за наз-
начување и разрешување на членови на работа на про-
ект во Министерството за труд и социјална политика и 
тоа:

- Решение за именување на член за работа на про-
ект со бр. 02-2210/1 од 15.3.2016 година;

- Решение за именување на членови за работа на 
проект со бр. 10-11953/1 од 31.12.2015 година;

- Решение за именување на членови за работа на 
проект со бр. 10-11953/2 од 31.12.2015 година и

-Решение за избор на информатори за работа на про-
ект ромски информативни центри во општина Кочани 
и Тетово со бр. 02-2943/1 од 12.4.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 42-3631/7 Претседател на Владата
14 април 2016 година на Република Македонија,

Скопје Емил Димитриев, с.р.
__________

2126.
Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од 

Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен 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), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 14.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАС-
ТУВАЊЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Со оваа одлука се поништува Решението за овлас-
тување во Министерството за  труд и социјална полити-
ка и тоа:

- Решение за овластување со бр.  02-2944/1 донесе-
но на 12.4.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 42-3631/8 Претседател на Владата
14 април 2016 година на Република Македонија,

Скопје Емил Димитриев, с.р.
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2127.

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ, ЗА ИМЕНУВАЊЕ, ЗА ИЗМЕНА НА

РЕШЕНИЈА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТА  НА РАБОТНИЦИ ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА 
ПРЕТХОДНА СОСТОЈБА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
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III. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

  Бр. 42-3649/1                                                                                                Претседател на Владата
 14 април 2016 година                                                                                        на Република Македонија,

      Скопје                                                                                                       Емил Димитриев, с.р.
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2128.
Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од  Законот за Владата на Република Македонија („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 
15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.4.2016 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИЦИ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОР-
ГАНИЗАЦИСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ  

И  ВО БИРОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Со оваа одлука се поништуваат следните правилници за систематизација на работните места во организа-
циските единици за потребите на Министерството за внатрешни работи и во Бирото за јавна безбедност при 
Министерството за внатрешни работи и тоа:  

- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во орга-
низациски единици за потреби на Министерството: Сд. бр. 13.3.2-620/1 од 11.4.2016 година и 

- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Биро-
то за јавна безбедност: СД. бр. 22-622/1 од 11.4.2016 година. 

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

             Бр. 42-3649/2                                                                     Претседател на Владата
    14 април 2016 година                                                                    на Република Македонија,
                 Скопје                                                                    Емил Димитриев, с.р.

www.slvesnik.com.mk                                                                                                  contact@slvesnik.com.mk
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