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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1555.
Врз основа на членот 154, став 8, алинеја 1 и став 9
од Законот за правда за децата ("Службен весник на
Република Македонија" број 148/13), Собранието на
Република Македонија, на седницата одржана на 28
март 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ НА ЧЛЕН НА
ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО
ПРЕСТАПНИШТВО
I. На Наташа Јаневска и престaнува мандатот на
член на Државниот совет за превенција на детско престапништво.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1877/1
28 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

1556.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ број 52/91), а во врска со членот 31 став 5
од Законот за управување со кризи („Службен весник
на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14 и
104/15), Собранието на Република Македонија, на седницата, одржана на 28 март 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА ЗАРАДИ ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА ВЛЕЗ И ТРАНЗИТИРАЊЕ НА
МИГРАНТИ НИЗ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за одобрување на продолжување на
рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен
обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ број 162/15), во членот 1 зборовите: „до 15 јуни 2016 година“, се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 2016 година“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-1883/1
28 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељановски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1557.
Врз основа на член 38 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр.135/07, 18/11, 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), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА СО УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ” - СКОПЈЕ
-ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште во државна
сопственост со непосредна спогодба со Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј” – Скопје - Факултет за ветеринарна медицина - Скопје, за земјоделско земјиште со
вкупна површина од 15ха 40ар 07м2 на КПбр.1/2, во
место викано Гелдија, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 147252м2, запишана во
Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во
место викано Гелдија, катастарска култура н-опозп 2,
со површина од 1645м2, запишана во Имотен лист
бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано
Гелдија, катастарска култура н-опозп 3, со површина
од 1661м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО
Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-опозп 4, со површина од 1669м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино;
КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-опозп 12, со површина од 1010м2, запишана во
Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во
место викано Гелдија, катастарска култура н-опозп 14,
со површина од 34м2, запишана во Имотен лист бр.500
за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија,
катастарска култура н-по 1, со површина од 279м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино;
КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-по 5, со површина од 123м2, запишана во Имотен
лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-по 6, со површина
од 13м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-по 7, со површина од 48м2, запишана во
Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во
место викано Гелдија, катастарска култура н-по 8, со
површина од 55м2, запишана во Имотен лист бр.500 за
КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-по 9, со површина од 31м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино;
КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-по 10, со површина од 12м2, запишана во Имотен
лист бр.500 за КО Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-по 11, со површина од 42м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО
Ржаничино; КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-по 13, со површина од 113м2, запишана во Имотен лист бр.500 за КО Ржаничино и
КПбр.1/2, во место викано Гелдија, катастарска култура н-по 15, со површина од 20м2, запишана во Имотен
лист бр.500 за КО Ржаничино.
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Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште во
државна сопственост со непосредна спогодба од член 1
од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1644/1
22 март 2016 година
Скопје

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

1558.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ПРИЛЕП” НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ПРИЛЕП”
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Прилеп” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп”
бр.01-213/2 од 27.1.2016 година, донесен од Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седница одржана на 27.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-1893/1
22 март 2016 година
Скопје

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

1559.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „БЕРОВО” НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „БЕРОВО”
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Берово” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Берово”
бр.01-218/2 од 27.1.2016 година, донесен од Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седница одржана на 27.1.2016 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-1893/2
22 март 2016 година
Скопје

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

1560.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ШТИП” НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ШТИП”
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Штип” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Штип”
бр.01-211/2 од 27.1.2016 година, донесен од Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седница одржана на 27.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-1893/3
22 март 2016 година
Скопје

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

1561.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „РАДОВИШ”
НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „РАДОВИШ”
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Радовиш” на надоместоци за
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш”
бр.01-217/2 од 27.1.2016 година, донесен од Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седница одржана на 27.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-1893/4
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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1562.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.3.2016 година, донесе

1564.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ДЕЛЧЕВО”
НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ДЕЛЧЕВО”

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СТРУМИЦА” НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СТРУМИЦА”

Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Делчево” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Делчево”
бр.01-214/2 од 27.1.2016 година, донесен од Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седница одржана на 27.1.2016 година.

Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Струмица” на надоместоци за
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струмица” бр. 01-215/2 од 27.1.2016 година, донесен од
Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седница одржана на
27.1.2016 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-1893/5
22 март 2016 година
Скопје

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

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-1893/7
22 март 2016 година
Скопје

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

1563.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.3.2016 година, донесе

1565.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ВИНИЦА” НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ВИНИЦА”

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ГЕВГЕЛИЈА” НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ГЕВГЕЛИЈА”

Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Виница” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Виница”
бр.01-212/2 од 27.1.2016 година, донесен од Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седница одржана на 27.1.2016 година.

Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Гевгелија” на надоместоци за
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Гевгелија” бр.01-216/2 од 27.1.2016 година, донесен од
Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седница, одржана на
27.1.2016 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. 42-1893/6
22 март 2016 година
Скопје

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

Бр. 42-1893/8
22 март 2016 година
Скопје

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

29 март 2016

Бр. 59 - Стр. 9

1566.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ШТИП”
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Правилата за
условите за користење на Технолошко индустрискaта
развојна зона „Штип” бр.01-211/1 од 27.01.2016
година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони, на
седницата, одржана на 27.01.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија".
Бр. 42-1893/9
22 март 2016 година
Скопје

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

1567.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „РАДОВИШ”
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Правилата за
условите за користење на Технолошко индустриската
развојна зона „Радовиш” бр.01-217/1 од 27.1.2016 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони, на седницата,
одржана на 27.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-1893/10
22 март 2016 година
Скопје

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

1568.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ДЕЛЧЕВО”
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Правилата за
условите за користење на Технолошко индустрискaта
развојна зона „Делчево” бр.01-214/1 од 27.1.2016 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони на седницата
одржана на 27.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-1893/11
22 март 2016 година
Скопје

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

1569.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ВИНИЦА“
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Правилата за
условите за користење на Технолошко индустрискaта
развојна зона „Виница“ бр.01-212/1 од 27.1.2016 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони на седницата
одржана на 27.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1893/12
22 март 2016 година
Скопје

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

1570.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „СТРУМИЦА“
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Правилата за
условите за користење на Технолошко индустрискaта
развојна зона „Струмица“ бр.01-215/1 од 27.1.2016 го-
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дина, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони на седницата
одржана на 27.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1893/13
22 март 2016 година
Скопје

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

1571.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ПРИЛЕП“
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Правилата за
условите за користење на Технолошко индустрискaта
развојна зона „Прилеп“ бр.01-213/1 од 27.1.2016 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони на седницата
одржана на 27.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1893/14
22 март 2016 година
Скопје

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

1572.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „ГЕВГЕЛИЈА“
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Правилата за
условите за користење на Технолошко индустриската
развојна зона „Гевгелија“ бр.01-216/1 од 27.1.2016 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони на седницата
одржана на 27.1.2016 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1893/15
22 март 2016 година
Скопје

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

1573.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „БЕРОВО“
Член 1
Со оваа одлукa се дава согласност на Правилата за
условите за користење на Технолошко индустриската
развојна зона „Берово“ бр.01-218/1 од 27.1.2016 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони на седницата
одржана на 27.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-1893/16
22 март 2016 година
Скопје

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

1574.
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 член 8 став 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија”, бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09,
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 129/15, 173/15, 192/15,
217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И
ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Во Одлуката за определување на периодот на закуп
на градежното земјиште во технолошко индустриската
развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината
(„Службен весник на Република Македонија“,
бр.15/16) во член 4 став 1 во алинеја 1 бројот
„1.890,00“ се заменува со брјот „1.852,22“.
Во став 2 бројот „9.450,00“ се заменува со бројот
„9.261,10“.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1929/1
22 март 2016 година
Скопје

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

1575.
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 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
- ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Охрид.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Охрид, 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. 42-2054/1
22 март 2016 година
Скопје

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

1576.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација на КП бр. 2595/3, КП бр.
2596/2, КП бр. 2595/2, КП бр. 2597, КП бр. 2598, КП
бр. 2599, КП бр. 2600, КП бр. 2602, КП бр. 2601, 2603,
КП бр. 2604, КП бр. 2607, КП бр.2608, КП бр. 2594, КП
бр. 2593, КП бр. 2592, КП бр. 2591, КП бр. 2590, КП бр.
2589, КП бр. 2588, КП бр. 2587, КП бр. 2586, КП бр.
2584, КП бр. 2583/2, КП бр. 2583/1, КП бр. 2582, КП
бр. 2581, КП бр. 2580, КП бр. 2579, КП бр. 2578, КП бр.
2609, КП бр. 2577, КП бр. 2576, КП бр. 2575, КП бр.
2606, КП бр. 2610, КП бр. 2611, КП бр. 2612/1, КП бр.
2612/2, КП бр.2639/2, КП бр. 2639/1, КП бр. 2642, КП
бр. 2643, КП бр. 2644, КП бр. 2645, КП бр.2715/1, КП
бр. 2647, КП бр. 2648, КП бр. 2649, КП бр. 2650, КП бр.
2651, КП бр. 2652, КП бр. 2653, КП бр. 2613, КП бр.
2614, КП бр. 2615, КП бр. 2616, КП бр. 2617, КП бр.
2618, КП бр. 2619, КП бр. 2620, КП бр. 2621, КП бр.
2622, КП бр. 2623, КП бр. 2624, КП бр. 2625, КП бр.
2626, КП бр. 2627 и КП бр. 2628, КП бр. 2638, КП бр.
2637, КП бр. 2636/1, КП бр. 2636/2, КП бр.2635, КП бр.
2634, КП бр. 2633/1, КП бр. 2716, КП бр. 2633/2, КП
бр. 2632, КП бр. 2631, КП бр. 2630, КП бр. 2629, КП бр.
2654, КП бр. 2655, КП бр. 2656, КП бр. 2657, КП
бр.2658/2, КП бр. 2658/3, КП бр. 2658/1, КП бр. 2660,
КП бр. 2664, КП бр. 2663, КП бр.2665, КП бр. 2659, КП
бр. 2661/2, КП бр. 2661/1, КП бр. 2662, КП бр. 2666,
КП бр. 2667, КП бр. 2687, КП бр. 2668, КП бр. 2669,
КП бр. 2670, КП бр. 2688, КП бр. 2689, КП бр. 2671,
КП бр. 2672, КП бр. 2673, КП бр. 2689, КП бр. 2690,
КП бр. 2674, КП бр. 2675, КП бр. 2676, КП бр. 2691,
КП бр. 2693, КП бр. 2677, КП бр. 2678, КП бр. 2679,
КП бр. 2692, КП бр. 2685, КП бр. 2681, КП бр. 2682,
КП бр. 2683, КП бр. 2695, КП бр. 2684, КП бр. 2695,
КП бр. 2696, КП бр. 1561/1, 2522/2, КП бр. 3281/2, КП
бр. 1700/1, КП бр. 1700/2, КП бр. 3281/1, КП бр.1688,
КП бр. 1692/1, КП бр. 1692/2, КП бр. 1691, КП бр.
1690, КП бр. 1689, КП бр. 1693, КП бр. 1699, КП бр.
1698, КП бр. 1697, за КО Демир Хисар.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/1
22 март 2016 година
Скопје

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

1577.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација на КП бр. 8573, КП бр. 8605,
КП бр. 8609, КП бр. 8586, КП бр. 8584, КП бр. 8585,
КП бр. 8582, КП бр. 8580, дел од КП бр. 8581, КП бр.
8578, КП бр. 8566, дел од КП бр. 8567, дел од КП бр.
8568, дел од КП бр. 8569, КП бр. 8579, КП бр. 8718, КП
бр. 8719/1, КП бр. 8732, КО Богданци и КП бр. 2980/2,
КО Богданци вон град.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/2
22 март 2016 година
Скопје

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

1578.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација на КП бр. 4302, КП бр. 4319,
КП бр. 4322, дел од КП бр. 4316, КП бр. 4326, КП бр.
4324, КП бр. 4325, КП бр. 4327, КП бр. 4328, КП бр.
4329, КП бр. 4335, КП бр. 4330, КП бр.4331, КП бр.
4333, КП бр. 4334, КП бр. 4309, КП бр. 4336, КП бр.
4346, КП бр.4345, КП бр. 4348, дел од КП бр. 4347, КП
бр. 4349, КП бр. 4350, КП бр. 4351, КП бр.4352, КП бр.
4353, КП бр. 4377, КП бр. 4378, КП бр. 4379, дел од КП
бр. 4380, дел од КП бр.6516, КП бр. 4343, КП бр. 4354,
КП бр. 4344, КП бр. 4342, КП бр. 4337 и дел од КП
бр.4332, КО Крушево.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/3
22 март 2016 година
Скопје

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

1579.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
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документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација на КП бр. 1394/3, КП бр.
1394/4, КП бр. 1395/5, КП бр. 1394/6, КП бр. 1394/7,
КП бр. 1394/8 и дел од КП бр. 1394/1, КО Новаци.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/4
22 март 2016 година
Скопје

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

1580.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за дел од Блок 1, Блок 2, Блок
3, Блок 4, Блок 5 и Блок 6 определени со Урбанистички план вон населено место „Клучка Стопански двор,
разработка на урбана единица Б, Општина Ѓорче Петров – Скопје“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/5
22 март 2016 година
Скопје

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

1581.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за дел од Блок 1, определен со
Генерален урбанистички план за Крива Паланка.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/6
22 март 2016 година
Скопје

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

1582.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација дел од Блок 1 и дел од Блок 2,
определени со Урбанистички план за село Долни Липовиќ.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/7
22 март 2016 година
Скопје

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

1583.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено
со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови
на генерални урбанистички планови, урбанистичкопланска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите
за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација на КП бр. 1898/1,
КО Бајково.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/8
22 март 2016 година
Скопје

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

1584.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски
подлоги во функција на планирање на просторот,
предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска
документација на КП бр. 1394, КП бр. 1400, КП
бр. 1416, КП бр. 1421, КП бр. 1390, КП бр. 1392,
КП бр. 1391, КП бр. 1393, КП бр. 1395, КП бр.
1396, КП бр. 1397, КП бр. 1398, КП бр. 1399, КП
бр. 1406, КП бр. 1424, КП бр. 1407, КП бр. 1408,
КП бр. 1409, КП бр. 1410, КП бр. 1411, КП бр.
1425, КП бр. 1412, КП бр. 1413, КП бр. 1418, КП
бр. 1419, КП бр. 1420, КП бр. 1422, КП бр. 1414,
КП бр. 1415, КП бр. 1426, КП бр. 1427, КП бр.
1428/1 и КП бр. 1428/2, КО Валандово вон град.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/9
22 март 2016 година
Скопје

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

1585.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

29 март 2016

Бр. 59 - Стр. 15

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА

планска документација за КП бр. 1121/5, КП бр. 1121/4,
КП бр. 1118, КП бр. 1117, КП бр. 1120, КП бр. 1110,
КП бр. 1119, КО Глишиќ.

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП бр. 646, КП бр. 654, КП
бр. 655 и КП бр. 648, КО Радово.

1587.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/10
22 март 2016 година
Скопје

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

1586.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/11
22 март 2016 година
Скопје

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

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП бр. 1934, КП бр. 1933/1,
КП бр. 1928, КП бр. 1933/20, КП бр. 1933/18, КП бр.
1933/17, КП бр. 1933/7, КП бр. 1933/4, КП бр. 1933/10,
КП бр. 1933/9, КП бр. 1933/19, КП бр. 1933/6, КП бр.
1933/8, КП бр. 1933/11, КП бр. 1930/1, КП бр. 1930/2,
КП бр. 1933/2, КП бр. 1932, КП бр. 1933/3, КП бр.
1933/5, КП бр. 1933/12, КП бр. 1933/14, КП бр. 1933/13,
КП бр. 1933/15, КП бр. 1933/16, КО Нов Дојран, КП бр.
831/2 и КП бр. 831/1, КО Нов Дојран вон град.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/12
22 март 2016 година
Скопје

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

1588.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

Стр. 16 - Бр. 59

29 март 2016

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП бр. 1661/1, КП бр. 1661/3,
КП бр. 1662, КП бр. 1663, КП бр. 1664, КП бр. 1666,
КП бр. 1667 и КП бр. 1665, КО Злетово, КП бр. 50, КП
бр. 51, КП бр. 53, КП бр. 54, КП бр. 59, КП бр. 60, КП
бр. 61, КП бр. 62, КП бр. 63, КП бр. 64, КП бр. 65, КП
бр. 66, КП бр. 52, КП бр. 56, КП бр. 57, КП бр. 67, КП
бр. 68 и КП бр. 69, КО Ратавица и КП бр. 4118, КО
Пробиштип.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/13
22 март 2016 година
Скопје

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

1589.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на

урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП 7962 и КП 4062, КО Делчево.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/14
22 март 2016 година
Скопје

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

1590.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП 1271 и КП 1741, КО Мородвис.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/15
22 март 2016 година
Скопје

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

1591.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

29 март 2016

Бр. 59 - Стр. 17

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП бр. 1678, КП бр. 1682/1,
КП бр. 1682/2, КО Свети Николе.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/16
22 март 2016 година
Скопје

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

1592.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработ-

ка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација на КП бр. 1671/1 и КП бр. 1695,
КО Василево вон град.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/17
22 март 2016 година
Скопје

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

1593.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП бр. 668, КП бр. 201/1, КП
бр. 201/2, КП бр. 2/2, КП бр. 13, КП бр. 5, КП бр. 8, КП
бр. 929/2, КП бр. 10, КП бр. 14, КП бр. 4, КП бр. 7 и КП
бр. 9, КО Орешани.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/18
22 март 2016 година
Скопје

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

1594.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе

Стр. 18 - Бр. 59

29 март 2016

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП 5866/1, КО Берово - вон
град.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/19
22 март 2016 година
Скопје

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

1595.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработ-

ка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП бр. 1173, КП бр. 1174/1,
КП бр. 1668/1, КП бр. 1730 и КП бр. 1667/1, КО Здуње.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/20
22 март 2016 година
Скопје

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

1596.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП бр. 3302, КП бр. 3296;
КП бр. 3289, КП бр. 3288, КП бр. 3293, КП бр. 3294,
КП бр. 3295, КП бр. 3297, КП бр. 3288, КП бр. 3290,
КП бр.3291, КП бр.3302, КП бр. 3298, КП бр.3300, КП
бр. 3298, КО Ресен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/21
22 март 2016 година
Скопје

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

1597.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе
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Бр. 59 - Стр. 19

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП бр. 18/1, КО Оровник.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/22
22 март 2016 година
Скопје

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

1598.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко

планска документација за КП бр. 16138, КП бр. 481,
КП бр. 879, КП бр. 12830, КП бр. 12831/1, КП бр.
12833, КП бр. 12806, КП бр. 12807, КП бр. 12808, КП
бр. 12809, КП бр. 12881/1, КП бр. 12826, КП бр. 12827,
КП бр. 12828 и КП бр. 12829, КО Велес.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/23
22 март 2016 година
Скопје

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

1599.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП бр. 1045/1, КО Демир Капија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/24
22 март 2016 година
Скопје

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

1600.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија”, бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

Стр. 20 - Бр. 59

29 март 2016

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА
2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено
со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови
на генерални урбанистички планови, урбанистичкопланска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите
за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 2481,
КО Лозово.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/25
22 март 2016 година
Скопје

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

1601.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија”, бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА
2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документа-

ции за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП бр. 109/5, КО Нов Дојран.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/26
22 март 2016 година
Скопје

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

1602.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија”, бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА
2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација на КП бр. 12/2, КО Арачиново.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/27
22 март 2016 година
Скопје

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

1603.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија”, бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
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Бр. 59 - Стр. 21

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА
2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација на КП бр. 755, КО Младо Нагоричане.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/28
22 март 2016 година
Скопје

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

1604.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА
2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено
со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови
на генерални урбанистички планови, урбанистичкопланска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите

за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација на КП бр. 2384,
КО Пехчево.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/29
22 март 2016 година
Скопје

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

1605.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА
2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено
со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови
на генерални урбанистички планови, урбанистичкопланска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите
за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација на КП бр. 158/1,
КО Таринци.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/30
22 март 2016 година
Скопје

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

1606.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА
2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на гене-

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА
2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација
и урбанистичко-проектни документации за 2016 година
се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација на
КП бр. 1786/1, КО Ново Село.

рални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација на КП бр. 5705/1 и КП бр. 5706,
КО Соколарци.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/31

Заменик на претседателот

22 март 2016 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

1607.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија”, бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2057/32
22 март 2016 година
Скопје

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

1608.
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 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ
ЗАВОД „13 НОЕМВРИ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

29 март 2016

Бр. 59 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 59

29 март 2016

29 март 2016

Бр. 59 - Стр. 25

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје, 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. 42-2121/1
22 март 2016 година
Скопје

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

1609.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА ВОДЕЊЕ НА
СЕРИОЗНИ НЕСРЕЌИ, НЕСРЕЌИ И ИНЦИДЕНТИ
ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од ова одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем со кој управува и
оперира Министерството за финансии – Управа за
имотно – правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Биро за судски вештачења бр. Ф 7.5.9/3 од 14.1.2016, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар на износ од 18.000,00
денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 18.000,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-2159/1
22 март 2016 година
Скопје

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

Член 1
Со оваа Одлука престанува да важи Одлуката за
формирање на Комитет за водење на сериозни несреќи,
несреќи и инциденти во железничкиот систем бр. 512952/1 од 11 мај 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 74/2010).

1611.
Врз основа на член 47 став (1) 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 22.3.2016 година, донесе

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

ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНA СТВАР – ПАТНИЧКO
МОТОРНO ВОЗИЛO

Бр. 42-2135/2
22 март 2016 година
Скопје

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

Член 1
Да се изврши продажба на движнa ствар – патничкo
моторнo возилo, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за надворешни
работи, и тоа:

1610.
Врз основа на член 47 став (1) 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 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНA СТВАР–ПАТНИЧКO
МОТОРНO ВОЗИЛO
Член 1
Да се изврши продажба на движнa ствар – патничкo
моторнo возилo, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за надворешни
работи, и тоа:

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од ова одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем со кој управува и
оперира Министерството за финансии – Управа за
имотно – правни работи, со проценета вредност ут-
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врдена согласно Процената од Биро за судски вештачења бр. Ф 7.5.9/3 од 14.1.2016, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар на износ од 16.500,00
денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 16.500,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-2159/2
22 март 2016 година
Скопје

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

1612.
Врз основа на член 47 став (1) 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 22.3.2016 година, донесе

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-2159/3
22 март 2016 година
Скопје

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

1613.
Врз основа на член 47 став (1) 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 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНA СТВАР – ПАТНИЧКO
МОТОРНO ВОЗИЛO
Член 1
Да се изврши продажба на движнa ствар – патничкo
моторнo возилo, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за надворешни
работи, и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНA СТВАР – ПАТНИЧКO
МОТОРНO ВОЗИЛO
Член 1
Да се изврши продажба на движнa ствар – патничкo моторнo возилo, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за надворешни
работи, и тоа:

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од ова одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем со кој управува и
оперира Министерството за финансии – Управа за
имотно – правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Биро за судски вештачења бр. Ф 7.5.9/3 од 14.1.2016 година, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар на износ од
15.000,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност на движната
ствар на износ од 15.000,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од ова одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем со кој управува и
оперира Министерството за финансии – Управа за
имотно – правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Биро за судски вештачења бр. Ф 7.5.9/3 од 14.1.2016, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар на износ од 31.500,00
денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 31.500,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-2159/4
22 март 2016 година
Скопје

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

29 март 2016
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1614.
Врз основа на член 47 став (1) 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 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНA СТВАР – ПАТНИЧКO
МОТОРНO ВОЗИЛO
Член 1
Да се изврши продажба на движнa ствар – патничкo
моторнo возилo, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за надворешни
работи, и тоа:

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од ова одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем со кој управува и
оперира Министерството за финансии – Управа за
имотно – правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Биро за судски вештачења бр. Ф 7.5.9/3 од 14.1.2016 година, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар на износ од
19.600,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 19.600,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-2159/5
22 март 2016 година
Скопје

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

1615.
Врз основа на член 65 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.78/2015,
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.2 во КО
Рамне, на м.в. Село, и тоа:
- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2 - 1,
влез 1, кат пр, намена на посебен дел од зграда Х, со
внатрешна површина 7 м2,
- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат пр, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина 20 м2,
- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат пр, број 1, намена на посебен дел од зграда СТ,
со внатрешна површина 47 м2,
- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат пр, број 2, намена на посебен дел од зграда СТ,
со внатрешна површина 55 м2,
- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат пр, број 3, намена на посебен дел од зграда СТ,
со внатрешна површина 73 м2,
- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат пр, број 4, намена на посебен дел од зграда СТ,
со внатрешна површина 70 м2,
- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат к1, намена на посебен дел од зграда Х, со внатрешна површина 4 м2,
- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат к1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина 15 м2,
- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат к1, број 5, намена на посебен дел од зграда СТ,
со внатрешна површина 51 м2,
- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат ма1, број 5, намена на посебен дел од зграда СТ,
со внатрешна површина 24 м2,
- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат ма1, број 5, намена на посебен дел од зграда ХС,
со внатрешна површина 5 м2,
- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат к1, број 6, намена на посебен дел од зграда СТ,
со внатрешна површина 70 м2,
- Зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат к1, број 7, намена на посебен дел од зграда СТ,
со внатрешна површина 161 м2, или вкупно 602 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2321/1
22 март 2016 година
Скопје

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

Стр. 28 - Бр. 59
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1616.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 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), а во врска со член
23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на
Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г-2 ЛЕСНА И
НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО РЖАНИЧИНО
ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г-2 лесна и незагадувачка индустрија КО Ржаничино, општина Петровец.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-2400/1
22 март 2016 година
Скопје

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

1617.
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
22.3.2016 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.09-364/4 од 26.2.2016 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2449/1
22 март 2016 година
Скопје

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

1618.
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
22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на
Министерство за здравство бр.09-755/2 од 7.3.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-2449/2
22 март 2016 година
Скопје

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

1619.
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
22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНСКА РАДИО
ТЕЛЕВИЗИЈА“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Јавно радиодифузно претпријатие „Македонска радио телевизија“ - Скопје бр. 09-753/2 од 7.3. 2016 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. 42-2449/3
22 март 2016 година
Скопје

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

1620.
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
22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА ПАТ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје бр. 09-754/2 од
7.3.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2449/4
22 март 2016 година
Скопје

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

1621.
Врз основа на член 14 од Законот за основање на
Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/10, 36/11 и 41/14), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И
ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата
за изменување и дополнување на Програмата за работа
и финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2016 година бр.01-464/3 од 18.3.2016 година, усвоена од Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија на седницата одржана на 18.3.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2534/1
22 март 2016 година
Скопје

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

1622.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и
31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се
утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–
домување во станбени куќи и компатибилни класи на
намени на основната класа на намена, кои е потребно
да се предвидат во рамки на КП бр. 646, КП бр. 654,
КП бр. 655 запишани на Имотен лист бр. 1337 за КО
Радово и КП бр. 648 запишана на Имотен лист бр. 178
за КО Радово, општина Босилово, преку изработка на
урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2647/1
22 март 2016 година
Скопје

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

1623.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и
31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се
утврдуваат градбите со основна класа на намена A1–
домување во станбени куќи со компатибилни класи на
намени во однос на основната класа на намена и градби со основна класа на намена В1–образование и наука
и градби од групата на класи на намена Д–зеленило,
спорт, рекреација и меморијални простори, кои е потребно да се предвидат во рамки на Блок 1 и дел од
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Блок 2, определени со Урбанистички план за село Долни Липовиќ, донесен со Одлука на советот на Општина
Конче, број 08-213/4 од 15.2.2016 година, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2650/1
22 март 2016 година
Скопје

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

1624.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и
31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес
се утврдуваат градби со основна класа на намена
А1–домување во станбени куќи со компатибилни
класи на намени на основната класа на намена и
градби од групите на класи на намени Б-комерцијални и деловни дејности, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д– зеленило,
спорт, рекреација и меморијални простори и градби
со основна класа на намена Е2-комунална супраструктура, кои е потребно да се предвидат во рамки
на КП бр.1756/1, запишана на Имотен лист бр.133 во
КО Ропотово, во општина Долнени, преку изработка
на урбанистичко планска документација за градби
од посебен интерес.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2652/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1625.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП бр. 12079, КО Центар 1.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2658/1
22 март 2016 година
Скопје

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

1626.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и
31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се
утврдуваат градбите со основна класа на намена А1 –
домување во станбени куќи и компатибилни класи на
намени на основната класа на намена, кои е потребно
да се предвидат во рамки на КП бр. 1934, КП бр.
1933/1 и КП бр. 1928 запишани на Имотен лист бр. 1 за
КО Нов Дојран, КП бр. 1933/20 запишана на Имотен
лист бр. 100176 за КО Нов Дојран, КП бр. 933/18, КП
бр. 1б933/17, КП бр. 1933/7, КП бр. 1933/4, КП бр.
1933/10, КП бр. 933/9, КП бр. 933/19, КП бр. 1933/6,
КП бр. 1933/8 и КП бр. 1933/1 запишани на Имотен
лист бр. 1447 за КО Нов Дојран, КП бр. 1930/1 и КП
бр. 1930/2 запишани на Имотен лист бр. 4 за КО Нов
Дојран, КП бр. 1933/2 запишана на Имотен лист бр.
736 за КО Нов Дојран, КП бр. 1932 запишана на Имотен лист бр. 100220 за КО Нов Дојран, КП бр. 1933/3
запишана на Имотен лист бр. 100090 за КО Нов Дој-
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ран, КП бр. 1933/5 запишана на Имотен лист бр. 10036
за КО Нов Дојран, КП бр. 1933/12 и КП бр. 1933/14 запишани на Имотен лист бр. 100089 за КО Нов Дојран,
КП бр. 1933/13 запишана на Имотен лист бр. 100037 за
КО Нов Дојран, КП бр. 1933/15 запишана на Имотен
лист бр. 100088 за КО Нов Дојран, КП бр. 1933/16 запишана на Имотен лист бр. 100055 за КО Нов Дојран,
КП бр. 831/2 запишана на Имотен лист бр. 1363 за КО
Нов Дојран вон град и КП бр. 831/1 запишана на Имотен лист бр. 227 за КО Нов Дојран вон град, м.в. Калдрма, општина Дојран, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2694/1
22 март 2016 година
Скопје

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

1627.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и
31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се
утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–
домување во станбени куќи и компатибилни класи на
намени на основната класа на намена, градби од групата на класи на намена Б- комерцијални и деловни намени и градби и градби од групата на класи на намена Д–
зеленило, спорт, рекреација и меморијали простори,
кои е потребно да се предвидат во рамки на КП бр.
1671/1 запишана на Имотен лист бр. 1622 за КО Василево вон град и КП бр. 1695 запишана на Имотен лист
бр. 1035 за КО Василево вон град, преку изработка на
урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2696/1
22 март 2016 година
Скопје

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

1628.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и
31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се
утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–
домување во станбени куќи и компатибилни класи на
намени на основната класа на намена кои е потребно
да се предвидат во рамки на КП бр. 1394, КП бр. 1400,
КП бр. 1416, и КП бр.1421 запишани на Имотен лист
бр. 385 за КО Валандово вон град, КП бр. 1390 и КП
бр. 1392, запишани на Имотен лист бр. 1666 за КО Валандово вон град, КП бр. 1391, запишани на Имотен
лист бр. 17 за КО Валандово вон град, КП бр. 1393, запишана на Имотен лист бр. 351 за КО Валандово вон
град, КП бр. 395, запишани на Имотен лист бр. 24 за
КО Валандово вон град, КП бр. 1396 и КП бр. 1397, запишани на Имотен лист бр. 1383 за КО Валандово вон
град, КП бр. 1398, запишана на Имотен лист бр. 1400
за КО Валандово вон град, КП бр. 1399, запишана на
Имотен лист бр. 860 за КО Валандово вон град, КП бр.
1406 и КП бр. 1424, запишани на Имотен лист бр. 40,
за КО Валандово вон град, КП бр. 1407, запишана на
Имотен лист бр. 1073 за КО Валандово вон град, КП
бр. 1408, КП бр. 1409 и КП бр. 1410, запишани на
Имотен лист бр. 108 за КО Валандово вон град, КП бр.
1411 и КП бр. 1425 запишани на Имотен лист бр. 1372
КО Валандово вон град, КП бр. 1412, запишана на
Имотен лист бр. 101 за КО Валандово вон град, КП бр.
1413, запишана на Имотен лист бр. 1054 за КО Валандово вон град, КП бр. 1418, запишана на Имотен лист
бр. 199 за КО Валандово вон град, КП бр. 419, запишана на Имотен лист бр. 358 за КО Валандово вон град,
КП бр. 1420, запишана на Имотен лист бр. 198 за КО
Валандово вон град, КП бр. 422 И КП бр. 1414, запишани на Имотен лист бр. 1832 за КО Валандово вон
град, КП бр. 1415, запишана на Имотен лист бр. 220 за
КО Валандово вон град, КП бр. 1426, запишана на
Имотен лист бр. 1782 за КО Валандово вон град, КП
бр. 1427, запишана на Имотен лист бр. 449 за КО Валандово вон град, КП бр. 1428/1, запишана на Имотен
лист бр. 123 за КО Валандово вон град и КП бр. 1428/2,
запишана на Имотен лист бр. 391 за КО Валандово вон
град, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2697/1
22 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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МИНИСТЕРТСВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
1629.
Врз основа на член 90 став (3) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16 и
53/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ПОДДРШКАТА ОД МЕРКИТЕ
ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ, ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ И ВИСИНАТА НА ПОДДРШКАТА ЗА
ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ ПО КОРИСНИК
ЗА ПОЕДИНЕЧНА МЕРКА
Член 1
Во Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
124/11, 80/13, 72/14, 88/15 и 35/16), во членот 8 став (1)
точка в) во алинејата 9 сврзникот „и“се брише.
Во алинејата 10 точката се заменува со сврзникот
„и“.
По алинејата 10 се додава нова алинеја 11 која
гласи:
„– набавка на механизација за одржување и чистење на речните корита и на системите за наводнување и
одводнување.“.
Во ставот (2) зборовите „агенции или јавни претпријатија и јавни установи“ се заменуваат со зборовите
„агенции, јавни претпријатија, јавни установи, како и
трговски друштва во државна сопственост“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.10-3507/3
29 март 2016 година
Скопје

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

1630.
Врз основа на член 39 став 6 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр.135/07, 18/11, 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), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА НОВ ДОГОВОР ЗА ЗАКУП СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за склучување на
нов договор за закуп со непосредна спогодба и потребната документација.

Член 2
Барањето за склучување на нов договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна спогодба поднесено согласно член 39 став 1 од Законот за земјоделското
земјиште, се поднесува на образец со А4 формат во бела боја.
Формата и содржината на образецот на барањето од
ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Барањето за склучување на нов договор за закуп на
земјоделско земјиште со непосредна спогодба поднесено согласно член 39 став 2 од Законот за земјоделското
земјиште, се поднесува на образец со А4 формат во бела боја.
Формата и содржината на образецот на барањето од
ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Кон барањето од членовите 2 и 3 на овој правилник се приложува следната документација:
1.За физички лица:
-копија од важечка лична карта или патна исправа
на барателот;
-договор за закуп основ за склучување на нов договор;
-записник за воведување во владение;
-геодетски елаборат и
-записник од Државниот испекторат за земјоделство за целосно исполнување на обврските од договорот со констатирана состојба за начинот на користење
на земјоделското земјиште.
2.За правни лица:
-тековна состојба на правното лице издадено од
Централниот регистар на Република Македонија не постара од еден месец;
-договор за закуп основ за склучување на нов договор;
-записник за воведување во владение;
-геодетски елаборат и
-записник од Државниот испекторат за земјоделство за целосно исполнување на обврските од договорот со констатирана состојба за начинот на користење
на земјоделското земјиште.
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за склучување на нов
договор за закуп под истите услови како во основниот
договор и потребната документација („Службен весник
на Република Македонија” бр.94/11 и 61/14).
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.17-2240/3
17 март 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
1631.
Врз основа на член 28 од Законот за ученичкиот
стандард („Службен весник на Република Македонија”
бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 и
30/16), министерот за образование и наука, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЕМ
НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ЈАВНИТЕ УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за прием
на учениците во јавните ученички домови („Службен
весник на Република Македонија” бр. 55/10, 49/11 и
50/15) во член 11 алинејата 3 се менува и гласи:
„- до Управниот одбор на домот доставува приговори поднесени од учениците;“
Во алинејата 5 по зборот „список“ се додаваат зборовите „на примени и одбиени ученици со добиени бодови“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-5986/2
28 март 2016 година

Министер,

Скопје

Абдилаќим Адеми, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
1632.
Врз основа на член 58-a став (4) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13,
43/14, 72/15, 129/15 и 213/15), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесe

ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА КОИ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТАТ ВО
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА И СОСТОЈКИ НА
ХРАНА, УСЛОВИТЕ ЗА НИВНА УПОТРЕБА ВО
ПОГЛЕД НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
КАТЕГОРИЈАТА ХРАНА И МАКСИМАЛНИТЕ
ДОЗВОЛЕНИ НИВОА НА РЕЗИДУИ НА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА ВО КРАЈНИТЕ
ПРОИЗВОДИ И МАКСИМАЛНИТЕ ДОЗВОЛЕНИ
НИВОА НА РЕЗИДУИ НА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ
СРЕДСТВА ВО АРОМИТЕ КОИ СЕ ДОБИВААТ ОД
ПРИРОДНИ ИЗВОРИ НА АРОМИ(*)
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат посебните барања за екстракционите средства кои може да се користат во производството на храна и состојки на храна, условите за нивна употреба во поглед на процесот за производство на категоријата храна и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во
крајните производи и максималните дозволени нивоа
на резидуи на екстракционите средства во аромите кои
се добиваат од природни извори на ароми.
Одредбите од овој правилник не се применуваат на
екстракционите растворувачи кои се употребуваат во
производството на адитиви на храната, витамини и
други нутритивни адитиви, освен ако таквите адитиви
на храната, витамини и други нутритивни адитиви не
се наведени во Прилогот кој е составен дел на овој правилник.
Употребата на адитиви на храна, витамини и други
нутритивни адитиви не треба да резултира со храна која содржи нивоа на резидуи од екстракциони растворувачи штетни за човековото здравје.
Член 2
За целите на овој правилник:
„Растворувач“ е вид на екстракционо средство и
претставува секоја супстанција која служи за растворување на храната или било која компонента од храната,
вклучувајќи го и било кој контаминент кој е присутен
во или на таа храна;
„Екстракционен растворувач“ е растворувач кој се
употребува во постапка за екстракција при преработката на суровини, на храна, на компоненти или на состојки на овие производи и кој потоа е отстранет, но кој
може да резултира во ненамерно, но технички неизбежно присуство на резидуи или деривати во храната
или состојките на храна.
Со овој правилник се врши усогласување со ДИРЕКТИВА
2009/32/ЕЗ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ
од 23 април 2009 година за усогласување на законодавството на
земјите членки за екстракциони растворувачи кои се
употребуваат во производство на прехранбени производи и
состојки на храна (CELEX број 32009L0032) изменета и
дополнета со ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЈАТА 2010/59/ЕУ од 26
август 2010 за изменување на Директивата 2009/32/ЕЗ на
Европскиот Парламент и на Советот за усогласување на
законодавството на земјите членки за екстракциони растворувачи
кои се употребуваат во производство на прехранбени производи
и состојки на храна (CELEX број 32010L0059).
()
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Член 3
Екстракционите растворувачи кои можат да се
употребуваат во производство на храна или состојки на
храна, условите за употреба на екстракционите растворувачи како и максималните нивоа на резидуите од екстракционите растворувачи, се наведени во Прилогот
на овој правилник.
Храната или состојките на храната можат да бидат
ставени во промет само ако употребените екстракциони растворувачи и нивните резидуи се во согласност со
одредбите на овој правилник.
Други супстанции и материи не можат да се употребуваат како екстракциони растворувачи, ниту може
да се прошират условите за нивна употреба или дозволените нивоа на резидуи од екстракционите растворувачи, освен оние наведени во Прилогот на овој правилник.
Водата на која може да и бидат додадени супстанции за регулирање на ацидитетот или алкалноста и
други прехранбени супстанции кои поседуваат својства на растворувачи, можат да се употребуваат како
екстракциони растворувачи за производство на храна
или состојки на храна.
Член 4
Супстанциите и материите кои се користат како екстракциони растворувачи наведени во Прилогот на
овој правилник треба да ги исполнуваат следните општи и посебни услови за чистота:
a) да не содржат токсиколошки опасни количества
од било кој елемент или супстанција;
б) да не содржат повеќе од 1 мг/кг арсен или повеќе
од 1мг/кг олово и
в) да ги исполнуваат посебните критериуми за чистота на супстанциите.
Член 5
Кога како резултат на нови информации или на
повторно оценување на постоечките информации, постои основана причина за тврдење дека употребата во
храната на било која од супстанциите наведени во Прилогот од овој правилник или нивоата на една или повеќе од компонентите содржани во тие супстанци, наведени во член 4 од овој правилник, може да го загрози
човековото здравје, иако тие се во согласност со одредбите на овој правилник, може привремено да се укине
или ограничи примената на одредбите од член 4 од
овој правилник, а притоа се наведуваат причини за тоа.
Агенцијата за храна и ветеринарство врз основа на
доставените информации од став 1 на овој член, изготвува мислење и презема соодветни мерки кои можат да
ги заменат мерките наведени во ставот 1 од овој член.
Член 6
Супстанциите кои се наведени во Прилогот на овој
правилник и се наменети за употреба како екстракциони растворувачи во храната можат да бидат ставени во
промет само доколку пакувањето или означувањето ги
содржи следните информации и тоа на начин тие да
бидат лесно видливи, јасно читливи и неизбришливи:
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(а) трговското име како што е наведено во Прилогот на овој правилник;
(б) јасна назнака дека материјата е со соодветен
квалитет за употреба при екстракција на храна или состојки на храна;
(в) упатување со кое може да се идентификува серијата;
(г) име или деловен назив и адреса на производителот или пакувачот или на трговецот, регистриран во
земјата;
(д) нето количество изразено како единици волумен и
(ѓ) ако е потребно, посебните услови на чување или
услови на употреба.
По исклучок од став 1 од овој член, информациите
наведени во точките (в), (г), (д) и (ѓ) од овој став можат
да бидат наведени само на пропратните документи кои
се однесуваат за таа серија кои треба да се достават со
или пред испораката.
Одредбите од став 1 на овој член се применуваат
без да бидат во спротивност со прописите кои се однесуваат на тежината и мерните единици или прописите
кои уредуваат материја која се однесува на класификацијата, пакувањето и означувањето на опасни супстанции и смеси.
При означувањето на екстракционите растворувачи, начинот на прикажување на информациите од
овој член треба да биде во согласност со општите барања за начинот на означување на храната. Тие информации треба да бидат прикажани на јазик кој е лесно разбирлив за лицата кои вршат набавка на истите, освен
ако не е обезбеден друг начин на информирање. Информациите во означувањето, можат да бидат прикажани и на други јазици, покрај македонскиот јазик.
Член 7
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престануваат да важат одредбите на член 3 точки 8 и 9,
членови 4-а, 4-б, 4-в, 4-г и 4-д и Прилог 7 од Правилникот за адитивите што можат да се употребуваат во производство на храна („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 118/05, 132/07 и 147/10).
Член 8
Овој правилник престанува да важи со денот на
пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена
согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 02-176/2
28 јануари 2016 година
Скопје

Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
м-р Зоран Поповски, с.р.

29 март 2016

Бр. 59 - Стр. 37
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1633.
Врз основа на член 29 став (4), член 44 став (4) точки 5) и 9), член 63 став (4), член 69 став (4) точка 1) од
Законот за безбедност на храната („Службен весник на
Република Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13,
187/13, 43/14, 72/15, 129/15 и 213/15) директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ХИГИЕНА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ
НА СЛУЖБЕНИТЕ КОНТРОЛИ НА МЛЕКОТО И
МЛЕЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ (*)
Член 1
Во Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на
службените контроли на млекото и млечните производи(*) (“Службен весник на Република Македонија”
бр. 26/12 и 145/14), во членот 8 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
“(4) Сите дополнителни гаранции за кои ќе биде
потребно да се документираат, ќе се издаваат како дополнување на Уверенијата за исполнување на здравствениот статус на животните од став (2) и став (3) од
овој член и ќе се сметаат за неделив дел од истите.”
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 02-8268/3
28 декември 2015 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

______________________________
(*)Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1634.
Врз основа на член 9 т. И чл. 10 став 1 од Законот
за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/2007 година),
Советот на јавните обвинители, на одржаната сто и десетта седница на 23.3.2016 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА СИСТЕМАТИЗАЦИЈАТА НА БРОЈОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО
ВИШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ГОСТИВАР
ЗА ЕДЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ
I
Со донесување на оваа одлука се врши проширување на систематизацијата на бројот на јавните обвинители во Вишото јавно обвинителство Гостивар предходно утврдена со Одлука донесена од страна на Советот на јавните обвинители на ден 21.10.2015 година.
II
Проширувањето се однесува на точката 3 од Одлуката за определување на бројот на јавни обвинители на
јавните обвинителства и јавни обвинители во јавните

обвинителства, па така точка 3 ќе гласи: “Виш јавен
обвинител на Вишото јавно обвинителство Гостивар и
(7) седум јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Гостивар”.
III
Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето.
Бр. 02-88/9
23 март 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.
_________

1635.
Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на
јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува
ОГ Л А С
ЗА ИЗБОР НА
I
1. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Тетово
2. Два јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Штип
Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во чл. 44 , 45 и чл.46 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр.
150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот
за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08),
потребно е како посебен услов да исполнуваат за:
I. Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Тетово потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од
најмалку три години стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.
II. Кандидатите за избор на јавен обвинител во
Вишото јавно обвинителсво Штип, потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку
пет години со потврдени резултати на правни работи
по положениот правосуден испит.
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со
потребната документација, во оригинал или заверена
фотокопија на нотар, уверение за државјанство и лекарско уверение (да не е постари од шест месеци од денот на неговото издавање), диплома или уверение за
завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар, Потврда за работен стаж, да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија на ул. ”Кеј
Димитар Влахов“ бр.4, V спрат, во рок од 15 дена од
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Приемот на документи е од 08:30 до 16:00 часот секој работен ден.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Бр. 08-106/1
23 март 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.
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Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТА Р ДООЕЛ, Скопје.
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contact@slvesnik.com.mk

