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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

399.
Врз основа на членот 153 од Изборниот законик
(„Службен весник на Република Македонија" број
40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11,
51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15) и членот 17 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 27 јануари 2016 година, донесе

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08 - 552/1
27 јануари 2016 година
Скопје

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

ОДЛУКА
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

401.
Врз основа на членот 33 став 7 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија” број
64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11,
171/12 и 192/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 2016 година,
донесе

I. Се верифицира мандатот на пратеникот
- Милка Христова.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".

ОДЛУКА
ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА МЕЃУ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЦЕНТРАЛНАТА
ВЛАСТ И МЕЃУ ФОНДОВИТЕ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08 - 551/1
27 јануари 2016 година
Скопје

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

400.
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ брoj
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и
215/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на ден 27 јануари 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО
МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ
НАЦИИ, УНИФИЛ ВО ЛИБАН
1. За учество во мировната операција на Обединетите нации УНИФИЛ во Либан, се испраќа еден припадник на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), штабен офицер, во Здружениот Оперативен Центар на мировната операција на
Обединетите Нации, УНИФИЛ во Нагура, Либан, за
период од 12 (дванаесет) месеци, сметано од јули 2016
година.
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на
припадникот на Армијата од точка 1 на оваа одлука, ги
обезбедува Организацијата на Обединетите Нации, а
трошоците за плати и надоместоци на плати ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадникот
на Армијата за учество во мировната операција ќе ги
изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на учеството во мировната операција Владата на Република Mакедонија поднесува
извештај пред Собранието на Република Македонија.

Член 1
Во Буџетот на Република Македонија за 2016 година, во посебниот дел во првата потколона од колоната Расходи на Основен буџет, се врши следнава прераспределба на средства:
Во Разделот 09002 - Министерство за финансии функции на државата, во потпрограма 20 - Функции,
категорија 48 – Капитални расходи, ставката 480 – Купување на опрема и машини се намалува за 253.682.112
денари и
Во Разделот 31010 - Јавно обвинителство на Република Македонија, по потпрограма 20-Јавно обвинителство, по ставка 464 - Разни трансфери, се додава нова
потпрограма 21 – Јавно обвинителство за гонење на
кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите,
категорија 40 – Плати и надоместоци, ставка 401 - Основни плати во износ од 76.000.000 денари, ставка 402
- Придонеси за социјално осигурување во износ од
29.182.112 денари, ставка 404 – Надоместоци во износ
од 25.000.000 денари, категорија 42 - Стоки и услуги,
ставка 420 - Патни и дневни расходи во износ од
2.460.000 денари, ставка 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт во износ од 6.960.000
денари, ставка 423 – Материјали и ситен инвентар во
износ од 6.960.000 денари, ставка 424 - Поправки и тековно одржување во износ од 2.360.000 денари, ставка
425 – Договорни услуги во износ од 81.320.000 денари,
ставка 426 – Други тековни расходи во износ од
1.040.000 денари, категорија 48 - Капитални расходи,
ставка 480 – Купување на опрема и машини во износ
од 12.400.000 денари и ставка 481 - Градежни објекти
во износ од 10.000.000 денари.
Член 2
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 - 606/1
27 јануари 2016 година
Скопје

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

Стр. 4 - Бр. 14

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
402.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА
ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник, Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, му престанува користењето на движната ствар,
уред за блокатор на фрекфенции – Mobile Phone
Jammer – TG-5CA со сериски бр. 1507ET0213.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
времено користење, без надомест, за период од шест
месеци на Државната изборна комисија.
Член 3
Генералниот секретар на Владата на Република Македонија, склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој се регулираат правата и
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-869/1
Претседател на Владата
26 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
__________
403.
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”, број 78/15,
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ - МОТОРНИ
ВОЗИЛА НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за внатрешни работи му престанува користењето на движните ствари - моторни возила со следните
карактеристики:
1. Патничко моторно возило
– марка FIAT
– тип DOBLO
– број на шасија ZFA26300009122867
– број на мотор 1665812
– регистарска ознака SK – 6493 – AD
– година на производство 2011
– сила на моторот 070 kw
– боја на каросеријата - БЕЛА/01.
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2. Патничко моторно возило
– марка SEAT
– тип ALTEA
– број на шасија VSSZZZ5PZ9R021440
– број на мотор 757410
– регистарска ознака SK – 497 – SO
– година на производство 2008
– работна зафатнина на моторот 1595cm³
– боја на каросеријата – сина/99.
3. Патничко моторно возило
– марка FIAT
– тип LINEA
– број на шасија ZFA16900004070618
– број на мотор 50A10004682356
– регистарска ознака SK – 502 – SS
– година на производство 2008
– сила на моторот 057 kw
– боја на каросеријата – БЕЛА/01.
4. Патничко моторно возило
– марка SKODA
– тип FABIA
– број на шасија ZFA16900004070230
– број на мотор 107507
– регистарска ознака SK – 946 – SH
– година на производство 2008
– работна зафатнина на моторот 1598 cm³
– сила на моторот 77 kw
– боја на каросеријата – СИНА/90.
5. Патничко моторно возило
– марка OPEL
– тип ASTRA
– број на шасија W0L0AHL4898018512
– број на мотор 20MV1829
– регистарска ознака SK – 704 – SP
– година на производство 2008
– работна зафатнина на моторот 1598 cm³
– сила на моторот 65 kw
– боја на каросеријата – БЕЛА/01.
6. Патничко моторно возило
– марка SEAT
– тип ALTEA
– број на шасија VSSZZZ5PZ9R021505
– број на мотор 752286
– регистарска ознака SK – 539 – SO
– година на производство 2008 година
– работна зафатнина на моторот 1595 cm³
– сила на моторот 75 kw
– боја на каросеријата – МЕТАЛНА СИНА/99.
7. Патничко моторно возило
– марка SKODA
– тип OCTAVIA
– број на шасија ТМВCX21Z182243446
– број на мотор 339830
– регистарска ознака SK – 719 – ЅР
– година на производство 2008
– работна зафатнина на моторот 1390 cm³
– сила на моторот 59 kw
– боја на каросеријата – бела/01.
8. Патничко моторно возило
– марка OPEL
– тип ASTRA
– број на шасија WOLOTGF489GO27732
– број на мотор 19RE6400
– регистарска ознака SK – 810 – ЅР
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– година на производство 2008
– работна зафатнина на моторот 1364 cm³
– сила на моторот 66 kw
– боја на каросеријата – бела – 01.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење за период од шест месеци без
надоместок на Државната изборна комисија.
Член 3
Министерот за внатрешни работи склучува договор
со претседателот на Државната изборна комисија, со
кој ќе се регулираат 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. 42-869/2
Претседател на Владата
26 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
_________
404.
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” број 78/15,
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
ДВИЖНИ СТВАРИ-МОТОРНИ ВОЗИЛА НА
ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за одбрана му престанува, користењето на
движни ствари – моторни возила со следните карактеристики:
1. Патничко моторно возило
– Марка - Форд
– Тип - фиеста
– Број на шасија - WOHXXGAJH5K41198
– Број на мотор - 5К41198
– Регистарска ознака - SK 373 OS
– Година на производство – 2005
– работна зафатнина на моторот - 1242м3
– сила на моторот - 55 KW
– боја на каросеријата - сина металик.
2. Патничко моторно возило
– Марка - Форд
– Тип - фиеста
– Број на шасија - WOHXXGAJH5K41200
– Број на мотор - 5К41200
– Регистарска ознака - SK 4625 АВ
– Година на производство - 2005
– работна зафатнина на моторот - 1242м3
– сила на моторот - 55 KW
– боја на каросеријата - сина металик.
3. Патничко моторно возило
– Марка - Форд
– Тип - фиеста
– Број на шасија - WFOHXXGAJH6J08266
– Број на мотор - GJ08266
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– Регистарска ознака - SK 6332 АH
– Година на производство - 2005
– работна зафатнина на моторот - 1242 м3
– сила на моторот - 55 KW
– боја на каросеријата - сребрена металик.
4. Патничко моторно возило
– Марка - Форд
– Тип - фокус
– Број на шасија - WFOXXWPDFYG18204
– Број на мотор - YG18204
– Регистарска ознака - SK 5148 АG
– Година на производство - 2000
– работна зафатнина на моторот - 1596 м3
– сила на моторот - 74KW
– боја на каросеријата - бела.
5. Патничко моторно возило
– Марка - Форд
– Тип - фокус
– Број на шасија - WFOXXWPDFYR45897
– Број на мотор - YR45897
– Регистарска ознака - SK 7301 АВ
– Година на производство - 2000
– работна зафатнина на моторот - 1596 m3
– сила на моторот - 74 KW
– боја на каросеријата - зелена металик.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење, за период од шест месеци, без
надоместок на Државната изборна комисија.
Член 3
Министерот за одбрана, склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој се регулираат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-869/3
Претседател на Владата
26 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
_________
405.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна споственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
OДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари со следните карактеристики:
1. Патничко моторно возило
Марка ЛАНЧИА
Тип KAPA 2,4 TD
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број на шасија ZLA83800002090976
број на мотор 4219759
регистарска ознака SK- 851-MU
година на производство 1998
работна зафатнина на моторот 2400 см3
сила на моторот 102 kW/ks
боја на каросеријата сива.

406.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе

2. Патничко моторно возило
марка SPARK CHEVROLET
број на шасија KL1KF480J8C463249
број на мотор B10S1
регистарска ознака SK-230-RV
година на производство 2008
работна зафатнина на моторот 995 см3
сила на моторот 48,5 kW/ks
боја на каросеријата бела/01.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на
движните ствари – патнички моторни возила и тоа:

3. Патничко моторно возило
марка GOLF WOLKWAGEN
1.9 TDI
број на шасија WVWZZZ1JZXD289128
број на мотор 096861
регистарска ознака SK-2168-AH
година на производство 1998
работна зафатнина на моторот 1896см3
сила на моторот 66 kW/ks
боја на каросеријата сина/91.
4.Патничко моторно возило
марка GOLF WOLKWAGEN
Тип 1.9 TDI 130
број на шасија WWWZZZ1JZXW271753
број на мотор 424670
регистарска ознака SK-1226-АH
година на производство 1999
работна зафатнина на моторот 1896см3
сила на моторот 896 kW/ks
боја на каросеријата сина/99.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење за период од шест месеци, без
надоместок на Државната изборна комисија.

5.Патничко моторно возило
марка BMW
Тип 320I
број на шасија WBACB11030FC53502
број на мотор 206S2,
регистарска ознака SK-0974-AF,
година на производство 1992
работна зафатнина на моторот 1990см3
сила на моторот 110 kW/ks
боја на каросеријата сива/7Ф.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија’’.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на времено користење за период од шест месеци
без надоместок на Државната изборна комисија.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, 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. 42-869/4
26 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

Член 3
Министерот за финансии, склучува договор со
претседателот на Државна изборна комисија, со кој се
регулираат правата и обврските на движните ствари од
членот 1 од оваа одлука.

Бр. 42-869/5
Претседател на Владата
26 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
__________
407.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ДРЖАВНАТА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика времено му
престанува користењето на движната ствар – патничко
моторно возилото марка Шевролет Спарк, број на шасија KL1KF484J6C091249, со регистарска ознака SK614-OT.
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Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
времено користење, за период од шест месеци, без надомест на Државната изборна комисија.
Член 3
Министерот за труд и социјална политика склучува
договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-869/6
Претседател на Владата
26 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
__________
408.
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” број 78/15,
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР - МОТОРНO
ВОЗИЛO НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на движната ствар - моторно
возило со следните карактеристики:
1. Патничко моторно возило
– марка CITROEN
– тип C5
– број на шасија VF7DC6FZB76370857
– број на мотор 6FZ10L1140734662
– регистарска ознака SK 4727 AD
– година на производство 2002
– работна зафатнина на моторот 1749см3
– сила на моторот 85 kw
– боја на каросеријата - 7G MET.SIVA.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
времено користење за период од шест месеци без надоместок на Државната изборна комисија.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој ќе се регулираат правата
и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-869/7
26 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

409.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ-МОТОРНИ
ВОЗИЛА НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финасии - Управа за јавни приходи на Република Македонија му престанува користењето на
движните ствари - моторни возила со следните карактеристики:
1. Патничко моторно возило
– марка FIAT
– тип PANDA
– број на шасија ZFA16900004063905
– број на мотор 188А40006754496
– регистарска ознака SK-3109-AC
– година на производство 2012
– работна зафатнина на моторот 1242см3
– сила на моторот 44 kW/ks
– боја на каросеријата - металик сива /7ф.
2. Патничко моторно возило
– марка FIAT
– тип PANDA
– број на шасија ZFA16900004070308
– број на мотор 188А40006769028
– регистарска ознака SK-3122-AC
– година на производство 2012
– работна зафатнина на моторот 1242см3
– сила на моторот 44 kW/ks
– боја на каросеријата – металик сива /7ф.
3. Патничко моторно возило
– марка FIAT
– тип PANDA
– број на шасија ZFA16900004070618
– број на мотор 188А40006769067
– регистарска ознака SK-3124-AC
– година на производство 2012
– работна зафатнина на моторот 1242см3
– сила на моторот 44 kW/ks
– боја на каросеријата – металик сива /7ф.
4. Патничко моторно возило
– марка FIAT
– тип PANDA
– број на шасија ZFA16900004070230
– број на мотор 188А40006769057
– регистарска ознака SK-3137-AC
– година на производство 2012
– работна зафатнина на моторот 1242см3
– сила на моторот 44 kW/ks
– боја на каросеријата – металик сива /7ф.
5. Патничко моторно возило
– марка FIAT
– тип PANDA
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– број на шасија ZFA16900004066410
– број на мотор 188А40006755595
– регистарска ознака SK-3147-AC
– година на производство 2012
– работна зафатнина на моторот 1242см3
– сила на моторот 44 kW/ks
– боја на каросеријата – металик сива /7ф.
6. Патничко моторно возило
– марка FIAT
– тип PANDA
– број на шасија ZFA16900004070031
– број на мотор 188А40006769029
– регистарска ознака SK-3148-AC
– година на производство 2012
– работна зафатнина на моторот 1242см3
– сила на моторот 44 kW/ks
– боја на каросеријата – металик сива /7ф.
7. Патничко моторно возило
– марка FIAT
– тип PANDA
– број на шасија ZFA16900004070235
– број на мотор 188A40006770073
– регистарска ознака SK-3149-AC
– година на производство 2012
– работна зафатнина на моторот 1242см3
– сила на моторот 44 kW/ks
– боја на каросеријата – металик сива /7ф.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење за период од шест месеци без
надоместок на Државната изборна комисија.
Член 3
Директорот на Управата за јавни приходи на Република Македонија склучува договор со претседателот на
Државната изборна комисија, со кој ќе се регулираат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
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Товарно моторно возило
- марка DACIA
- тип DUSTER
- број на шасија UU1HSD1DG50436273
- број на мотор D017531
- регистарска ознака SK-8327-AF
- година на производство 2014
- работна зафатнина на моторот 1641см3
- сила на моторот 80 kW/ks
- боја на каросеријата – BELA/01.
- Товарно моторно возило
- марка DACIA
- тип DUSTER
- број на шасија UU1HSD1DG50436265
- број на мотор D017520
- регистарска ознака SK-8316-AF
- година на производство 2014
- работна зафатнина на моторот 1461см3
- сила на моторот 80 kW/ks
- боја на каросеријата - BELA/01.
- Товарно моторно возило
- марка DACIA
- тип DUSTER
- број на шасија UU1HSD1DG50436275
- број на мотор D017714
- регистарска ознака SK-8328-AF
- година на производство 2014
- работна зафатнина на моторот 1461см3
- сила на моторот 80 kW/ks
- боја на каросеријата - BELA/01.
- Товарно моторно возило
- марка DACIA
- тип DUSTER
- број на шасија UU1HSD1DG50436260
- број на мотор D012090
- регистарска ознака SK-8306-AF
- година на производство 2014
- работна зафатнина на моторот 1461см3
- сила на моторот 80 kW/ks
- боја на каросеријата - BELA/01.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на времено користење за период од шест месеци без
надоместок на Државната изборна комисија.

Бр. 42-869/8
Претседател на Владата
26 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
__________

Член 3
Директорот на ЈП Македонски шуми склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој ќе се регулираат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.

410.
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 Mакедонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ - МОТОРНИ
ВОЗИЛА НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈП Македонски шуми му престанува користењето на движните
ствари-моторни возила со следните карактеристики:

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-869/9
Претседател на Владата
26 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
__________
411.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
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OДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција
за храна и ветеринарство му престанува користењето
на движните ствари со следните карактеристики:
1.Патничко моторно возило
Марка JUGO TEMPO
Тип 1.1 I
број на шасија VX1145A0001051473
број на мотор 1541225
регистарска ознака SK- 234-LV
година на производство 1998
работна зафатнина на моторот 1116 см3
сила на моторот 40 kW/ks
боја на каросеријата 98 TEMNO PLAVA.
2. Патничко моторно возило
марка CITROEN SAXO
тип X1.5D
број на шасија VF7S0VJZF56736133
број на мотор 10FY8PO583457
регистарска ознака SK-687-II
година на производство 1998
работна зафатнина на моторот 1527 см3
сила на моторот 43 kW/ks
боја на каросеријата 99 TEMNO SINA.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на времено користење за период од шест месеци без
надомест на Државната изборна комисија.
Член 3
Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство
склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, 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. 42-869/10
Претседател на Владата
26 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
_________
412.
Врз основа на член 44 став (2) од Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.78/2015, 106/2015
и 153/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа oдлука на досегашниот сопственик Македонски железници Транспорт АД-Скопје му престанува правото на користење на движните ствари со следните карактеристики:

Бр. 14 - Стр. 9

1. Патничко моторно возило
марка Шкода
тип Филиција LX
број на шасија ТМБЕЕА61317331164
број на мотор 3084265
година на производство 2000 година
регистарска ознака СК 398-КЕ
2. Патничко моторно возило
марка Сеат
тип Кордоба
број на шасија VSSZZZ6KZ2R190538
број на мотор 6252826
година на производство 2002 година
регистарска ознака СК 271 LA
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на времено користење за период од шест месеци, без
надомест, на Државната изборна комисија.
Член 3
Директорот на МЖ Транспорт АД-Скопје склучува
договор со Државната изборна комисија со кој се уредуваат правата и обврските на движните ствари наведени во член 1 на оваа oдлука.
Член 4
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-869/11
Претседател на Владата
26 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
_________
413.
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” број 78/15,
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР-МОТОРНО ВОЗИЛО НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Централен регистар на Република Македонија - Скопје времено му престанува користењето на движна ствар - моторно возило со следните карактеристики:
1. Патничко моторно возило
- марка - Пежо
- тип - 206
- број на шасија - VF32A8HZF44521265
- број на мотор - 8HZ/10FD621052375
- регистарска ознака - SK-782-OC
- година на производство - 2005
- работна зафатнина на моторот - 1398 см3
- сила на моторот- 50 KW
- боја на каросеријата - црвена.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава, на
времено користење за период од шест месеци, без надоместок на Државната изборна комисија.

Стр. 10 - Бр. 14
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Член 3
Директорот на Централниот регистар на Република
Македонија склучува договор со претседателот на
Државната изборна комисија со кој се регулираат правата и обврските на движните ствари од член 1 на оваа
одлука.

415.
Врз основа на член 51 од Законот за комплементарна и алтернативна медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември
2015 година, донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈУ ЦЕНТАР ЗА ТРАДИЦИОНАЛНА КИНЕСКА
МЕДИЦИНА - ШТИП

Бр. 42-869/12
Претседател на Владата
26 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
_________
414.
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 Mакедонија, на седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР - МОТОРНО ВОЗИЛО НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција
за катастар на недвижности на Република Македонија
и престанува користењето на движна ствар-моторно
возило со следните карактеристики:
- патничко моторно возило
- марка: Ford
- тип - JH1 Fiesta
- број на шасија- WF0HXXVVPJH6B34992,
- број на мотор - 6B34992,
- регистарска ознака - SK 248 PG,
- година на производство - 2006
- работна зафатнина на моторот - 1242 см3
- сила на моторот - 55 kW
- боја на каросеријата - металик сива 7F.
Член 2
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на
времено користење за период од шест месеци без надоместок на Државната изборна комисија.
Член 3
Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности склучува договор со претседателот на Државната
изборна комисија, со кој ќе се регулираат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-869/13
26 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на Јавната установа Центар за традиционална кинеска медицина-Штип, се именуваат:
- Јордан Пачков
- Антонета Иванова и
- Бојана Ѓуровска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-599/1
Претседател на Владата
22 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
416.
Врз основа на член 38 од Законот за образование на
возрасните („Службен весник на Република Македонија “ бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014,
144/2014 и 146/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
НА ВОЗРАСНИТЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Јавната установа Центар за образование на возрасните
од редот на стручните работници вработени во Центарот, се разрешуваат:
- Маја Корубин
- Константин Христовски
- Маја Крстевска и
- Ирена Милков.
2. За членови на Управниот одбор на Јавната установа Центар за образование на возрасните од редот на
стручните работници вработени во Центарот се именуваат:
- Мевљане Неџипи
- Ирена Милков и
- Маја Крстевска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-621/1
Претседател на Владата
22 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
417.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ „АГРО-БЕРЗА“П.О. СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за
контрола на материјално-финансиското работење на
Јавното претпријатие за берзанско работење „АГРОБЕРЗА“-П.О. Скопје, поради истек на мандатот, се разрешуваат:
- Никола Савевски и
- Крсте Ѓоргиев.
2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за берзанско работење „АГРО-БЕРЗА“-П.О.
Скопје се именуваат:
- Сашко Милковски и
- Војислав Јанковиќ.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-622/1
Претседател на Владата
22 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
418.
Врз основа на член 12 и 16 од Законот за стандардизација („Службен весник на Република Македонија“
бр. 54/2002, 84/2012, 23/2013 и 41/2014) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста членови на Одборот за контрола
на материјално - финансиското работење на Институтот за стандардизација на Република Македонија, поради истек на мандатот се разрешуваат:
- Дејан Брзакоски и
- Васо Трајковски.
2. За членови на Одборот за контрола на материјално - финансиското работење на Институтот за стандардизација на Република Македонија се именуваат:
- Дејан Брзаковски и
- Зоран Глигоров.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-623/1
Претседател на Владата
22 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
419.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

Бр. 14 - Стр. 11

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ
ДЕЈНОСТИ ХС „ЗЛЕТОВИЦА'' – ПРОБИШТИП
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Јавното претпријатие за извршување на водостопански
дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА'' – Пробиштип, поради истек на мандатот, се разрешуваат:
- Елвис Бајрами
- Станко Нацев
- Марјанчо Арсов и
- Власте Савовски.
2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС
„ЗЛЕТОВИЦА'' – Пробиштип, се именуваат:
- Валентина Бајрам
- Славица Коцевска
- Тошо Шаклев
- Власте Савевски
- Бобан Божиновски и
- Влатко Јордановски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија .“
Бр. 24-624/1
Претседател на Владата
22 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
420.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и
61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ
ШУМИ „-П.О. СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Јавното претпријатие за стопанисување со државните
шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ„-П.О. Скопје, поради
истек на мандатот, се разрешуваат:
- Живко Давчев
- Боби Величковски
- Јосиф Димески и
- Константин Бахчеванџиев.
2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ„-П.О. Скопје се именуваат:
- Боби Величковски
- Константин Бахчеванџиев
- Оливера Трајановска и
- Јасминка Васкова-Ташкова.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-625/1
22 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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421.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и
61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА
МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ
ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ„-П.О. СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за
контрола на материјално-финансиското работење на
Јавното претпријатие за стопанисување со државните
шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ„-П.О. Скопје, поради
истек на мандатот, се разрешуваат:
- Јовче Стојановски и
- Џемиле Берат.
2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ„-П.О. Скопје се именуваат:
- Јовче Стојаноски
- Елена Готовска и
- Адријана Костовска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-626/1
Претседател на Владата
22 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
422.
Врз основа на член 10 од Законот за основање на јавно претпријатие македонска радиодифузија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/1998, 98/2000
и 48/2009), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА
РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ
1. Василка Стефановска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје се именува
Томе Даневски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-627/1
Претседател на Владата
22 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
423.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО
„ЛИСИЧЕ“-ВЕЛЕС
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес, поради истек на мандатот, се разрешуваат:
- Ристо Димитриески
- Бране Паласковски
- Весна Тодорова
- Пепица Амбракова и
- Зоран Илиевски.
2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“-Велес, се именуваат:
- Ристо Димитриески
- Јулијана Андонова
- Татјана Темелковска
- Пепица Амбаркова и
- Трајче Трајковски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија .“
Бр. 24-629/1
Претседател на Владата
22 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
424.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ”
– СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ” – Скопје, се разрешуваат:
- Ќани Јонузи
- Ислам Џеладини
- Фуат Ислаимовски
- Едис Хасан
- Круме Гиговски
- Шинази Реџепи
- Никола Ангеловски
- Игор Трпковски
- Димче Балески и
- Златко Лозановски.
2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и
регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ” –
Скопје, се именуваат:
- Фиданчо Велиновски
- Златко Лозановски и
- Стефан Николиќ.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-630/1
22 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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425.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП „СТРЕЖЕВО’’ –
БИТОЛА
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО’’ – Битола, се разрешуваат:
- Ѓорги Ѓоргиевски и
- Костадин Маринчески.
2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО’’ – Битола, се именуваат:
- Ѓорги Ѓоргиевски и
- Славко Велевски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-631/1
Претседател на Владата
22 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
426.
Врз основа на член 9 од Законот за основање на
Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010, 59/2012, 187/2013
и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА
И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ
1. Огњан Циговски се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, поради истек на мандатот.
2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за
промоција и поддршка на туризмот се именува Огњан
Циговски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-634/1
Претседател на Владата
22 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
427.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и
61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

Бр. 14 - Стр. 13

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ЈП
ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН” - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за
контрола на материјално - финансиското работење на
Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” – Скопје, поради истек
на мандатот, се разрешуваат:
- Димитар Поповски
- Владимир Јанакиески и
- Никола Габроски.
2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на
материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” - Скопје, се именуваат:
- Александар Костадиноски
- Стефан Димовски и
- Никола Габроски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-635/1
Претседател на Владата
22 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
428.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на РМ“
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 20 јануари 2016 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За генерален секретар на Владата на Република
Македонија се именува Кирил Божиновски, досегашен
генерален секретар на Владата.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-663/1
Претседател на Владата
20 јануари 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
__________
429.
Врз основа на член 39 став 4 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на РМ“
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 20 јануари 2016 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ
СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. За заменик на генералниот секретар на Владата
на Република Македонија се именува Тахир Хани, досегашен заменик на генералниот секретар на Владата.

Стр. 14 - Бр. 14

28 јануари 2016

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-664/1
20 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
430.
Врз основа на член 32-в став (2) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15
и 192/15), министерот за економија донесе
ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА
ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИЗВЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
I
Со оваа програма се пропишува полагањето на
стручниот испит кој се однесува на проверката на знаењето од областа на геологијата и ги опфаќа следните
прописи и тоа:
1. Основни принципи на уставното уредување на
Република Македонија;
2. Закон за работни односи и тоа во однос на:
- Утврдување на правата и обврските и одговорностите на работниците;
- Засновање на работен однос;
- Распоредување на работниците;
- Работно време;
- Заштита на работникот на работа;
- Стручно образование и усовршување на работникот и
- Одговорност на работникот.
3. Доход и тоа во поглед на:
- односи во распределба на доходот и чистиот доход и
- средства за личен доход.
4. SI - систем за мерни единици;
5. Закон за минерални суровини;
6. Закон за техничка инспекција;
7. Закон за заштита при работа;
8. Закон за концесии и јавно приватно партнерство;
9. Закон за стандардизација;
10. Закон за животна средина;
11. Закон за води;
12. Закон за просторно и урбанистичко планирање;
13. Закон за заштита од пожари;
14. Закон за енергетика;
15. Закон за заштита на културното наследство;
16. Закон за заштита на природата;
17. Закон за безбедност и здравје при работа;
18. Закон за управување со отпад;
19. Правилник за содржината на геолошката документација за вршење на детални геолошки истражувања;
20. Правилник за содржината на геолошката документација за вршење на основни геолошки истражувања;
21. Правилник за класификација и категоризација
на резервите на цврсти минерални суровини и за водење евиденција за нив и
22. Правилник за формата, содржината и начинот
на водење на книгата за извршените истражни работи
за деталните геолошки истражувања.

II
Овaa програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 24-615/1
20 јануари 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
431.
Врз основа на член 129 став (5) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13,
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14,
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15 и 226/15) министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ГРАДЕЖНИОТ
ИНСПЕКТОР, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ И ИЗГЛЕДОТ НА ЗНАКОТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата на градежниот инспектор, начинот на нејзиното издавање и одземање и изгледот на знакот.
Член 2
(1) Легитимацијата на градежниот инспектор (во
натамошниот текст: службена легитимација) е во правоаголна форма, изработена на пластифицирана картичка со димензии 55 х 85 мм на хартија во бела боја.
(2) Службената легитимација на предната страна на
левиот горен дел содржи амблем во златна боја во вид
на рамностран триаголник со димензии 15 мм обрабен
со раб од црна боја од 2 мм, а во десниот горен агол
стои текст „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ“, под нив стои
текст „ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а на средината е испишан текст „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“ со број на службената легитимација, на левиот дел е текстот „ГРАДЕЖЕН
ИНСПЕКТОР“, долу на левата страна име и презиме на
градежниот инспектор, а долу на десната страна е фотографија со димензии 30 х 25 мм.
(3) На задната страна горе во средина е отпечатен
грбот на Република Македонија во боја, a под него
стои текст „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, потоа се
впишува датумот и местото на раѓање на службеното
лице, адреса на живеење, крвната група на службеното
лице, датум на издавање на службена легитимација,
број на службената легитимација, долу на левата страна е место за печат и долу од десната страна е потпис
на директорот.
(4) Формата и содржината на образецот на службената легитимација се дадени во Прилог 1 кој е составен
дел на овој правилник.
Член 3
(1) Знакот е изработен од метал со форма на елипса со димензии 45 x 55 мм.
(2) Во средината на знакот со златна боја стои грбот
на Република Македонија околу кој има текст „ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР“, околу текстот е прстен на кој се
наоѓаат седум полукружни апликации, а на крајниот
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маргинален дел со црни букви е впишан називот
„ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО
И УРБАНИЗАМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“,
во долниот дел на знакот се наоѓа лента во форма на
памфлет, која делумно го покрива прстенот, а на златната лента со црна боја впишан е бројот на службената
легитимација.
(3) Изгледот на знакот е даден во Прилог 2 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 4
(1) Службена легитимација од членот 2 на овој правилник е сместена во кожна обвивка, под проѕирна
пластична фолија.
(2) Во внатрешната долна страна од кожната обвивка се наоѓа знакот од членот 3 на овој правилник.
Член 5
(1) Градежниот инспектор кој ќе ја изгуби или по
друг основ ќе остане без службената легитимација должен е веднаш да го извести органот што ја издал истата.
(2) Доколку градежниот инспектор по своја вина ја
изгуби или оштети службената легитимација, трошоците за обновување и издавање на нова службена легитимација ги сноси самиот инспектор.

Член 6
На градежниот инспектор на кој му престанал работниот однос треба да ја врати службената легитимација во рок од 24 часа на директорот на Државниот
инспекторат за градежништво и урбанизам.
Член 7
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на легитимацијата и амблемот на
градежен инспектор и начинот на издавање и одземање
на легитимацијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/11).
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-1062/1
22 јануари 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Прилог 2

Прилог 1
ИЗГЛЕД НА ЗНАКОТ
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
432.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и 154/15), директорот на Агенцијата за
храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА
ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ ОД ГОВЕДА, ГОВЕДСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО МЕСО, МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО ОД ГОВЕДА, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе од говеда, говедско месо,
производи и преработки од говедско месо, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда во Република Македонија од Република Грција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/15),
во член 1 ставот 2 се менува и гласи:
“Забраната од став 1 на овој член се однесува на пратки кои потекнуваат од следните региони во Република Грција:
- Еврос,
- Родопи,
- Ксанти,
- Кавала,
- Халкидики,
- Тесалоники,
- Килкис,
- Лимнос,
- Драма, и
- Серес.“
Член 2
По членот 1 се додава нов член 1-a кој гласи:
“Член 1-а
По исклучок на член 1 од ова решение, се дозволува увоз на пратки со млеко и производи од млеко од говеда од регионите наведени во член 1 од ова решение, доколку се пропратени со ветеринарно-здравствен сертификат даден во Прилогот кој е составен дел на ова решение и доколку биле подложени на најмалку еден од
следните третмани:
(а) стерилизација со кој се постигнува вредност на F0 еднаква или поголема од три, или
(б) третман на ултра висока температура (UHT) на 132оС во времетраење од најмалку една секунда, или
(в) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) од 72оС во времетраење од најмалку 15 секунди применет двократно на млеко со рН еднаква или над 7,0 со која се постигнува негативна реакција на тестот на алкална фосфатаза изведен веднаш после процесот на загревање, или
(г) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) со рН под 7,0, или
(д) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) комбиниран со дополнителен физички третман и тоа:
- намалување на рН под 6 за еден час, или
- загревање на температура од 72оС или повисока, во комбинација со сушење.“
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-177/4
25 јануари 2016 година
Скопје

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