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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2129.
Врз основа на член 67 став 4 од Уставот на Република Македонија и член 12 став 1 и член 15 ставови (1) и
(2) 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, 196/15 и 35/16), претседателот на
Собранието на Република Македонија, на 15 април
2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ ЗА
ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I
Се распишуваат предвремени избори за пратеници
во Собранието на Република Македонија.
II
Изборите ќе се одржат на 5 јуни 2016 година.
III
Роковите за извршување на изборните дејствија почнуваат да течат од денот на објавувањето на Решението
во „Службен весник на Република Македонија“.
IV
Решението ќе го спроведат Државната изборна комисија, општинските изборни комисии, избирачките одбори и избирачките одбори за гласање во дипломатскоконзуларните претставништва на Република Македонија.
V
Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 09-2194/1
15 април 2016 година
Скопје

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2130.
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2017
ГОДИНА
Член 1
Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата, по општините и Градот
Скопје во 2017 година.
Член 2
Согласно со Буџетот на Република Македонија за
2017 година финансирање на пренесените надлежности
од областа на културата ќе се врши во раздел 18010,
Потпрограма А2 - пренесување на надлежностите на
Единиците на локалната самоуправа, на ставка 443, преку блок дотации.
Член 3
Средствата утврдени во членот 2 од оваа уредба, наменски се распределуваат на општините и на Градот
Скопје, за пренесените надлежности од областа на културата.
Член 4
Распределбата на средствата за блок дотации во
2017 година ќе се врши според следните критериуми:
- број на вработени во локалните установи од областа на културата по општини
- трошоци за реализирање на дејностите од областа
на културата според вкупната површина на објектите
во кои се сместени локалните установи во општината
- реализирање на дејностите од областа на културата.
Распределбата на средствата од блок дотацијата за
културата по општини се врши според формулатa:
БДК = ∑ БДо
каде о = 1,2,..... ,x
БДо = Тбпо + ТДКо
Тбпо = ∑ Ибплуо)
ТДКо = (ТДК1 + ТДК2 + ТДК3) + ∑ ТДКЛЗо
ТДК1= СДк1/ВПОлуо
ТДк2=СД К2/ ВПОлуо
ТДК3=СД К3/ ВПОлуо
ТДКЛЗо = ИСДК / БО
БДК – вкупна блок дотација за култура
х – број на општини што се финансираат со блок дотации
БДо – вкупна блок дотација за општина
Тбпо – трошоци за бруто плати за вработените во
општината
ТДКо–трошоци за дејноста култура за општината
Ибплуо–износ за бруто плати за вработените во локалните установи од областа на културата во општината (Платите во установите од областа на културата се
определуваат согласно Колективниот договор за култу-
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ра („Службен весник на Република Македонија бр.
41/05 и 35/06) и Спогодбата за утврдување на најниска
плата за најнизок степен на сложеност склучена помеѓу
Министерството за култура и Самостојниот синдикат
за образование, наука и култура на Република Македонија - СОНК, и според Колективните договори склучени на ниво на работодавец во установите од областа на
културата).
ТДК1-трошоци за дејноста на локалните установи
од областа на библиотекарството
ТДК2-трошоци за дејноста на локалните установи
од областа на музичката и сценско-уметничката дејност
ТДК3-трошоци за дејноста на локалните установи
од областа на музејската дејност
ТДКЛЗо-трошоци за дејноста култура од јавен интерес од локално значење во општините во кои нема национални и локални установи од областа на културата
СДК1-средства за дејноста на локалните установи
од областа на библиотекарството
СДК2-средства за дејноста на локалните установи
од областа на музичката и сценско уметничката дејност
СДК3-средства за дејноста на локалните установи
од областа музејската дејност
ВПОлуо-вкупна површина на објектите во кои се
сместени локалните установи од областа на културата
во општината
ИСДК– износ на средствата за дејноста култура во
општините во кои нема локални установи од областа
на културата
БО–број на општини во кои нема национални и локални установи од областа на културата.
Член 5
Средствата за блок дотации за пренесените надлежности од областа на културата ќе се насочуваат по општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за култура по динамика
договорена со Министерството за финансии.
Општините во кои нема локални установи од областа на културата, средствата определени за таа намена
да ги повлечат по претходно подготвена програма.
Член 6
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, a ќе се применува од 1 јануари 2017 година.
Бр. 42-2817/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2131.
Врз основа на член 18 став (4) 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 12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА- БЕРОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на недвижната ствар – зграда 1, влез 1, кат
1, со внатрешна површина од 68 м2, која се наоѓа на
ул.Кеј на младина ББ во Берово, на КП бр. 2362, KO Берово, запишана во Имотен лист број 8020, сопственост
на Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Берово.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
труд и социјална политика и ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Берово во рок од 15 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2473/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2132.
Врз основа на член 18 став (4) 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 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНA СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за транспорт и врски му престанува користењето
на недвижна ствар - 297/2869 идеален дел од целокуп-
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ниот недвижен имот кој се наоѓа во село Амзабегово,
на КП бр.905, дел 2 и КП бр.905 дел 6, двете во КО Амзабегово – вон.гр., запишано во Имотен лист бр.569,
сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење, без надомест на Министерството
за финансии.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
финансии и Министерството за транспорт и врски, во
рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2493/1
5 април 2016 година
Скопје

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

2133.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2493/2
5 април 2016 година
Скопје

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

2134.
Врз основа на член 18 став (4) 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 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција
за стоковни резерви му престанува користењето на недвижна ствар - 605/2869 идеален дел од целокупниот
недвижен имот кој се наоѓа во село Амзабегово, на КП
бр.905, дел 2 и КП бр.905, дел 6, двете во КО Амзабегово – вон.гр., запишано во Имотен лист бр.569, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење, без надомест, на Министерството
за финансии.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Управа за
јавни приходи му престанува користењето на недвижна
ствар - 20/2869 идеален дел од целокупниот недвижен
имот кој се наоѓа во село Амзабегово, на КП бр.905,
дел 2 и КП бр.905, дел 6, двете во КО Амзабегово –
вон.гр., запишано во Имотен лист број 569, сопственост на Република Македонија.

Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
финансии и Агенција за стоковни резерви, во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење, без надомест на Министерството
за финансии.

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

Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
финансии и Управа за јавни приходи во рок од десет
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Бр. 42-2493/3
5 април 2016 година
Скопје

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

Стр. 6 - Бр. 75

15 април 2016

2135.
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 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за транспорт и врски му престанува правото на користење на движни ствари, и тоа:

15 април 2016

Бр. 75 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 75

15 април 2016

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Министерството
за финансии.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со министерот за транспорт и врски, со кој се уредуваат правата
и обврските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2493/4
5 април 2016 година
Скопје

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

15 април 2016

Бр. 75 - Стр. 9

2136.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Управа за јавни приходи му престанува користењето на движни
ствари, и тоа:

Стр. 10 - Бр. 75

15 април 2016

15 април 2016

Бр. 75 - Стр. 11

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест, на Министерството за финансии.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Управата за јавни приходи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2493/5
5 април 2016 година
Скопје

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

Стр. 12 - Бр. 75

15 април 2016

2137.
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 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за стоковни резерви му престанува користењето на
движни ствари, и тоа:

15 април 2016

Бр. 75 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 75

15 април 2016

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест, на Министерството за финансии.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Агенцијата за стоковни резерви, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2493/6
5 април 2016 година
Скопје

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

15 април 2016

Бр. 75 - Стр. 15

2138.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 26/2001, 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
12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука престанува важењето на Одлуката
за престанок и давање на трајно користење на движни
ствари на Министерството за труд и социјална политика („Службен весник на Република Македонија“ бр.
169/2015).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2578/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2139.
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од
Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13,
137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ ГОРАН И
ДРУГИ ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на
договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, по пат на
непосредна спогодба на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и други
ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште во Скопје, општина Карпош, ул. ,,Желево“ бр.2/2/10, за градежното
земјиште во вкупна површина од 2529м2 и тоа:

- КПбр.26/6 КО Скочивир со површина од 211м2,
градежно неизградено земјиште, запишана во Имотен
лист бр.344;
- КПбр.1405/5 КО Скочивир со површина од 55м2,
градежно неизградено земјиште, запишана во Имотен
лист бр.134;
- КПбр.26/7 КО Скочивир со површина од 591м2,
градежно неизградено земјиште, запишана во Имотен
лист бр.344;
- КПбр.26/9 КО Скочивир со површина од 3м2, градежно неизградено земјиште, запишана во Имотен
лист бр.344;
- КПбр.26/10 КО Скочивир со површина од 3м2, градежно неизградено земјиште, запишана во Имотен
лист бр.344;
- КПбр.26/11 КО Скочивир со површина од 1386м2,
градежно неизградено земјиште, запишана во Имотен
лист бр.344 и
- КПбр.1405/6 КО Скочивир со површина од
280м2, градежно неизградено земјиште, запишана во
Имотен лист бр.134, согласно Проектот за инфраструктура за изградба на цевковод, МХЕЦ Коњарка со
реф.бр.235 со пропратни објекти на КП 26 и КП 1405,
КО Скочивир, општина Новаци со технички бр. 182/13
од октомври 2013 година, одобрен со Решение на општина Новаци УП бр. 09-37/28 од 11.09.2014 година,
со намена за изградба на мала хидроелектрична централа со референтен бр.235 (испусен објект, машинска
зграда, шахти за воздушен вентил и зафат со таложник) во КО Скочивир.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2593/1
5 април 2016 година
Скопје

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

2140.
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13,42/14, 192/15 и
27/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ
Член 1
Во Одлуката за утврдување на Класификација на
институционалните сектори („Службен весник на Република Македонија“ бр.80/05), во член 1 во ставот 1
зборовите „ЕСС- 95“ се заменуваат со зборовите „ЕСС2010“, а зборовите „СНС- 93" се заменуваат со зборовите „СНС-2008“.
Член 2
Класификацијата на институционалните сектори се
менува и гласи:

Стр. 16 - Бр. 75

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ
Шифра
Назив на сектор и потсектор
С1
Вкупна економија
С.11
Нефинансиски
друштва
С.11001
Јавни
нефинансиски
друштва
С.11002
Домашнии приватни нефинансиски друштва
С.11003
Нефинансиски
друштва контролирани од
странство
С.12
Финансиски друштва
С.121-С.123
Монетарни финансиски институции
С.121
Централна банка
С.122
Друштва кои прибираат депозити освен централна банка
С.12201
Јавни
С.12202
Домашни приватни
С.12203
Контролирани од странство
С.123
Фондови на пазарот на
пари
С.12301
Јавни
С.12302
Домашни приватни
С.12303
Контролирани од странство
С.124-С.127
Финансиски друштва
освен монетарни финансиски институции и
осигурителни друштва
и пензиски фондови
С.124
Инвестициски фондови
на непаричниот пазар
С.12401
Јавни
С.12402
Домашни приватни
С.12403
Контролирани од странство
С.125
Други финансиски посредници освен осигурителни друштва
и
пензиски фондови
С.12501
Јавни
С.12502
Домашни приватни
С.12503
Контролирани од странство
С.126
Помошни финансиски
институции
С.12601
Јавни
С.12602
Домашни приватни
С.12603
Контролирани од странство
С.127
Затворени финансиски
институции и позајмувачи на пари
С.12701
Јавни
С.12702
Домашни приватни
С.12703
Контролирани од странство

15 април 2016

С.128-С.129
С.128
С.12801
С.12802
С.12803
С.129
С.12901
С.12902
С.12903
С.13
С.1311
С.1313
С.1314
С.14
С.141*
С.143
С.144
С.15
С.2

Осигурителни друштва
и пензиски фондови
Осигурителни друштва
Јавни
Домашни приватни
Контролирани од странство
Пензиски фондови
Јавни
Домашни приватни
Контролирани од странство
Држава
Централна влада
Локална самоуправа
Фондови за социјално
осигурување
Домаќинства
Работодавачи и работници за своја сметка
Вработени
Приматели на доход од
сопственост и доход од
трансфери
Непрофитни институции кои им служат на
домаќинствата
Странство

*Во потсекторот С.141 се вклучени и единиците од
потсекторот С.142 (С.141 Работодавачи; С.142 Работници за своја сметка).
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2691/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2141.
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 12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ,
АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА, ИНТЕНЗИВНО
ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

15 април 2016

Бр. 75 - Стр. 17

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ХРОНИЧНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ, РЕСПИРАТОРНИ И АЛЕРГИСКИ
ЗАБОЛУВАЊА – ОТЕШЕВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната
здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ Скопје му престанува користењето на движнaта ствар:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични неспецифични, респираторни и алергиски заболувања – Отешево.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар – Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести,
анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар – 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. 42-2840/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2142.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и
153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

Член 3
Директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум
Охридски“ Скопје склучува договор со директорот на
Јавната здравствена установа Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични неспецифични, респираторни и алергиски заболувања – Отешево, со кој
се уредуваат правата и обврските за движнaта 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. 42-2841/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2143.
Врз основа на член 44 став (4) точка 12) 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, 213/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА КОНТРОЛА НА
TRICHINELLA ВО МЕСОТО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за посебни барања за контрола на Trichinella во месото,
бр. 02-433/4 од 15 март 2016 година.

Стр. 18 - Бр. 75

15 април 2016

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2874/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2144.
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. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА
НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува право на сопственост
на недвижните ствари – објекти кои се наоѓаат на КП
бр.3278 за КО Банско на ул. м.в. Село и тоа:
- зграда број 1, намена на зграда и друг објект А1-1,
влез 1, кат - пр, број 1, намена на посебен дел од зграда
– П, со внатрешна површина од 25 м2.;
- зграда број 1, намена на зграда и друг објект А1-1,
влез 1, кат – к1, број 1, намена на посебен дел од зграда
– СТ, со внатрешна површина од 55м2 и
- зграда број 1, намена на зграда и друг објект А1-1,
влез 1, кат – к1, број 1, намена на посебен дел од зграда
– ПП, со внатрешна површина од 12м2.
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. 42-2882/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2145.
Врз основа на член 30 став 1, алинеја 5 од Законот
за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09,
99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13,
164/13, 97/15, 129/15 и 53/16), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
Член 1
На правни и физички лица кои вршат трговија на
нафтени деривати на мало им се забранува да вршат
промет на масло за горење екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 со содржина на сулфур најмногу до 0,1%
(m/m), на бензинските станици за временскиот период
од 15 aприл 2016 година до 15 oктомври 2016 година.

На производителите, трговците на големо и увозниците со нафтени деривати им се забранува да вршат
продажба на масло за горење екстра лесно масло за домаќинствата ЕЛ-1 со содржина на сулфур најмногу до
0,1% (m/m), на трговците на мало (бензинските станици), во периодот од 15 април до 15 октомври 2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува со сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2965/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2146.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15
и 193/15) и член 44 став (3) од Законот за концесии и
јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.1 „САРАЕВО“
Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот
за користење на дивечот бр. 42-6773/1 од 15.8.2014 година во ловиште бр.1 „Сараево“ склучен помеѓу Владата на Република Македонија, како концедент и Друштвото за лов и ловен туризам ГС „Хантиг Тим“ ДООЕЛ
– Скопје, како концесионер, поради тоа што концесионерот не ги спровел обврските кои произлегувале од
Посебната ловностопанска основа, Програмата за развојни можности на дивечот под заштита и член 12 од
Договорот за концесија на дивечот во ловиштето,
бр.42-6773/1 од 15.8.2014 година.
Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Македонија во
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-2994/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2147.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15
и 193/15) и член 44 став (3) од Законот за концесии и
јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

15 април 2016

Бр. 75 - Стр. 19

ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.2 „РАТЕВСКА РЕКА“

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот
за користење на дивечот бр. 51-1572/1 од 7.3.2011 година во ловиште бр.2 „Ратевска Река“, склучен помеѓу
Владата на Република Македонија, како концедент и
Друштвото за производство, трговија и услуги „ЕуроПак“ увоз-извоз ДОО – с.Босилово, како концесионер,
поради тоа што концесионерот не ги спровел обврските кои произлегувале од Посебната ловностопанска основа, Програмата за развојни можности на дивечот под заштита и член 12 од Договорот за концесија
на дивечот во ловиштето, бр. 51-1572/1 од 7.3.2011 година.

2149.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15
и 193/15) и член 44 став (3) од Законот за концесии и
јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Македонија во
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР. 4 „ЏАМИ ТЕПЕ“

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот
за користење на дивечот бр. 51-4500/1 од 27.7.2010 година во ловиште бр. 4 „Џами Тепе“, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Друштво за производство, трговија и услуги „Еуро-Пак“ увозизвоз ДОО – с.Босилово, како концесионер, поради тоа
што концесионерот не ги спровел обврските кои произлегувале од Посебната ловностопанска основа, Програмата за развојни можности на дивечот под заштита и
член 12 од Договорот за концесија на дивечот во ловиштето, бр. 4500/1 од 27.7.2010 година.

Бр. 42-2994/2
12 април 2016 година
Скопје

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

2148.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15
и 193/15), и член 44 став (3) од Законот за концесии и
јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.3 „ПАЛАЗЛИЈА“

Бр. 42-2994/3
12 април 2016 година
Скопје

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

Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Македонија во
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-2994/4
12 април 2016 година
Скопје

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

Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот
за користење на дивечот бр. 51-4499/1 од 27.7.2010 година во ловиште бр. 3 „Палазлија“, склучен помеѓу
Владата на Република Македонија како концедент и
Друштво за производство, трговија и услуги „ЕуроПак“ увоз-извоз ДОО – с.Босилово. како концесионер,
поради тоа што концесионерот не ги спровел обврските кои произлегувале од Посебната ловностопанска основа, Програмата за развојни можности на дивечот под заштита и член 12 од Договорот за концесија на дивечот во ловиштето, бр. 51-4499/1 од 27.7.2010
година.

2150.
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15
и 193/15), и член 44 став (3) од Законот за концесии и
јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Македонија во
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 1
Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за користење на дивечот бр. 42-6774/1 од 15.8.2014
година во ловиште бр. 6 „Чифлик“, склучен помеѓу

ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.6 „ЧИФЛИК“

Стр. 20 - Бр. 75
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Владата на Република Македонија како концедент и
Друштво за лов и ловен туризам ГС „Хантиг Тим“ ДООЕЛ – Скопје како концесионер, поради тоа што концесионерот не ги спровел обврските кои произлегувале
од Посебната ловностопанска основа, Програмата за
развојни можности на дивечот под заштита и член 12
од Договорот за концесија на дивечот во ловиштето,
бр.42-6774/1 од 15.8.2014 година.
Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Македонија во
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-2994/5
12 април 2016 година
Скопје

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

2151.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „TOXIC
TRIP 16”, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА
1. За учество во вежбовната активност „TOXIC
TRIP 16” (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Турција, во периодот од 05-14 септември 2016 година, се испраќаат 3
(три) припадника на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и дневници за службено патување на припадниците на
Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2999/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2152.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
12.4.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО
ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „COMBINED RESOLVE
- VII”, ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА
1. За учество во вежбовната активност „COMBINED
RESOLVE-VII” (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Сојузна Република Германија, во периодот од 15 октомври 2016 година до 15 ноември 2016 година, се испраќаат 20 (дваесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во
Република Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3001/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2153.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „REGEX 16”,
ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
1. За учество во вежбовната активност „REGEX
16” (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Босна и Херцеговина, во периодот од
20-28 октомври 2016 година, се испраќаат 10 (десет)
припадници на Армијата на Република Македонија (во
натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на персоналот ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3002/1
12 април 2016 година
Скопје

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

15 април 2016

Бр. 75 - Стр. 21

2154.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „IMMEDIATE RESPONSE 16“,
ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА И РЕПУБЛИКА
СЛОВЕНИЈА
1. За учество во вежбовната активност „IMMEDIATE
RESPONSE 16” (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Хрватска и Република Словенија, во периодот од 9 - 22 септември
2016 година, се испраќаат 30 (триесет) припадници на
Армијата на Република Македонија (во натамошниот
текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана
на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република
Македонија, а патните трошоци и дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3006/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2155.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „СВЕТЛИНА
(ISIK) 16”, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА
1. За учество во вежбовната активност „СВЕТЛИНА (ISIK) 16” (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Турција, во периодот од 27-28 јули 2016 година, се испраќаат 2 (два)
припадника на Армијата на Република Македонија (во
натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и дневници за службено патување на припадниците на
Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3007/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2156.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО
ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „SEVEN STARS 16”,
ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА
1. За учество во вежбовната активност „SEVEN
STARS 16”, (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Турција, во периодот од 17 октомври 2016 година до 3 ноември 2016 година, се испраќаат 10 (десет) припадници на Армијата на
Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и дневници за службено патување на припадниците на
Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана на
Република Македонија.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3008/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2157.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.
2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „PLATINUM LION
16”, ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА
1. За учество во вежбовната активност „PLATINUM
LION 16”, која ќе се одржи во Република Србија (во натамошниот текст: вежбовната активност), во периодот
од 12-19 декември 2016 година, се испраќаат 30 (триесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во
Република Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

Стр. 22 - Бр. 75

15 април 2016

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3010/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2158.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „PRECISE
RESPONSE 16“ ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА И
КАНАДА
1. За учество во вежбовната активност „PRECISE
RESPONSE 16” (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Австрија и Канада, во периодот од 11-29 јули 2016 година, се испраќаат 4 (четири) припадници на Армијата на Република
Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и дневници за службено патување на припадниците на
Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3011/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2159.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „BALKAN
SHIELD 16“, ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА
1. За учество во вежбовната активност „BALKAN
SHIELD 16“, (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Грција, во периодот од 17-23 октомври 2016 година, се испраќаат 15
(петнаесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на персоналот ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3012/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2160.
Врз основа на член 12 став (2) точка 32 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 12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ
ЗОНИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО
НАДДАВАЊЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ОБЈЕКТ ВО
ИЗВРШНА ПОСТАПКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони за учество
во постапката за јавно наддавање при втора продажба
на објект – недвижност во извршна постапка запишан
во Имотен лист бр. 1077 за КО Косел кој се наоѓа на:
- КП.бр.821, дел 0, на место викано ,,Амбарджица,
број на зграда 34 намена на зграда Г2 - 1 (помали производни капацитети) влез 1 кат ПР број 1 намена на посебен заеднички дел од зграда ДПД (други посебни делови од зградите) со внатрешна површина од 1844 м2 во
сопственост на должникот АД ЕМО Охрид, согласно
Заклучокот за втора усна јавна продажба И.бр.
637/2013 од 1.4.2016 година објавен во дневниот весник Нова Македонија на 4.4.2016 година од извршител
Гордана Џутеска од Охрид, именувана за подрачјето на
основните судови Охрид, Струга и Дебар.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3348/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2161.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за земање и
пресадување на делови од човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 112/14, 144/14, 124/15,
149/15 и 37/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА
1. Во Програмата за трансплантација во Република
Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/16) во делот „3.1. Мерките и активностите на Програмата се следни:“, точката 1 се менува и гласи:

15 април 2016

Бр. 75 - Стр. 23

„1. Обезбедување на финансиски средства кои се наменети за ХЛА типизација и други лабораториски и дијагностички испитувања на пациентите кои се на дијализен третман и се подготвуваат за трансплантација на
бубрег од жив дарител и/или починато лице.“
Точките 2 и 3 се бришат.
Точките 4, 5 , 6, 7, 8, 9, и 10 стануваат точки 2, 3, 4,
5, 6, 7 и 8.
Во делот 4 „ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И
ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА“ по алинејата 1 се додаваат две нови алинеи, кои гласат:
„- ЈЗУ Здравствен дом Скопје
-ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија“.
Во делот „Финансиски средства“, точката 1 се менува и гласи:
„1. Финансиски средства за трошоците за ХЛА типизација и други лабораториски и дијагностички испитувања на пациентите кои се на дијализен третман и се
подготвуваат за трансплантација на бубрег од жив дарител и/или починато лице во износ од 5.818.956,00 денари.“
Точките 2 и 3 се бришат.
Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат точки 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 и 9.
Табелата „Финансиски средства за реализација на
Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2016 година“ се менува и гласи:

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

2162.
Врз основа на членовите 203 и 218 став 1 од Законот
за работните односи („Службен весник на Република Македонија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10,
52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13,
187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 и 129/15), член 5 од
Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија" бр.10/08 и 85/09) и член 122 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија"
бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10,
124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13,
113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, и 27/16), Министерството за здравство и репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, склучија
А Н ЕК С
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА
ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Колективниот договор за здравствената дејност
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр.60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10,
33/11, 5/13, 172/14, 118/15 и 3/16), членот 61-д се дополнува и гласи:
„За поединечните работи, односно занимања за работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи здравствени домови, центри за
јавно здравје, Институт за јавно здравје, општи болници,
специјализирани болници и клинички болници, се утврдуваат коефициенти на плата започнувајќи со исплата
на платата за месец декември 2016 година и тоа:
Подгрупа VII/1-б
- доктор на медицина, доктор на стоматологија и
дипл.фармацевт на специјализација
3,033
-дипл.фармацевт-примариус
3,114
-д-р на медицина и стоматологија-примариус 3,114
Усогласувањето на коефициентите од став 1 на овој
член ќе се изврши во три фази почнувајќи со исплата на
платата за месец март 2016 година до декември 2016 година, при што ќе се применуваат следните коефициенти:

За поединечните работи, односно занимања на работниците кои имаат засновано работен однос во ЈЗУ
здравствени домови, центри за јавно здравје и Институт за јавно здравје се утврдуваат коефициенти на плата започнувајќи со исплата на плата за месец декември
2016 година и тоа:
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2643/1
12 април 2016 година
Скопје

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

Подгрупа VII /2-б
- дипл.фарм.д-р на медицина и стоматологија-магистер
- асистент
- д-р на медицина, стоматологија и дипл.
фармацевт - специјалист - примариус
- д-р на медицина, стоматологија и дипл.фармацевт - супспецијалист

3,633
3,869
3,987
4,038

Стр. 24 - Бр. 75

15 април 2016

Усогласувањето на коефициентите ќе се изврши во
три фази почнувајќи со исплата на платата за месец
март 2016 до декември 2016 година, при што ќе се применуваат следните коефициенти:

Член 2
Во членот 68 по ставот 1, во ставот 2 по зборот
"средно" се додаваат зборовите "или више".
Член 3
За поединечните работи, односно занимања на работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи кои претставуваат наставно-научна база и се избрани во наставно-нзаучни, научни и
соработнички звања и имаат засновано работен однос
на медицински или стоматолошки факултет во Република Македонија, при пресметка и исплата на платите се
применуваат коефициентите утврдени во член 61-а од
Анексот за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.172 /14.

Подгрупа VIII/-а
- доктор на медицински науки
- доктор на медицински науки-асистент

4,281
4,311

Усогласувањето на коефициентите ќе се изврши во
три фази почнувајќи со исплата на платата за месец
март 2016 до декември 2016 година, при што ќе се применуваат следните коефициенти:

Член 4
Овој Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република
Македонија, влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 0101-41/1
31 март 2016 година
Скопје

Бр. 17-2954/1
31 март 2016 година
Скопје

Самостоен синдикат за здравство,
фармација и социјална заштита на
Република Македонија
Претседател,
д-р Љубиша Каранфиловски, с.р.
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