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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
5213.
Врз основа на членот 153 од Изборниот законик
("Службен весник на Република Македонија" број
40/2006, 136/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13,
14/14 и 30/14) и членот 13 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република
Македонија, на седницата одржана на 2 ноември 2015
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ПРАТЕНИК
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. Се верифицира мандатот на пратеникот
- Дајанчо Ефтимов.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-5064/1
2 ноември 2015 година
Скопје

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

5214.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 19 и 20 од Одлуката
за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на
Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 85/14), Собранието
на Република Македонија, на седницата одржана на 2
ноември 2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ
И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА
ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО
ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ
Член 1
Во Одлуката за основање на пратенички групи на
Собранието на Република Македонија за соработка со
парламенти на други држави и избор на претседатели и
членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на
други држави („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 100/14, 104/14, 111/14, 148/14, 165/2014,
51/15 и 168/15), во членот 3 во точката 6. Пратеничка
група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина под б) членови, по точката 6. се додава нова
точка 7, која гласи:
„7. Енес Ибрахим“.
Во точката 9. Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Сојузна Република Германија, под б) членови, по точката 6. се додава нова точка 7, која гласи:
„7. Васко Ковачевски“.
Во точката 33. Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Република Словенија, под б) членови по точката 6. се
додаваат две нови точки 7 и 8, кои гласат:
„7. Никола Мицевски и
8. Стефан Богоев“.
Во точката 42. Пратеничка група на Собранието на
Република Македониjа за соработка со Парламентот на
Црна Гора, под б) членови, по точката 6. се додава нова
точка 7, која гласи:
„7. Горан Сугарески“.
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. 08-5065/1
2 ноември 2015 година
Скопје

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

5215.
Врз основа на членот 12 ставови 2 и 3 и членот 4-б
од Законот за државните награди, ("Службен весник
на Република Македонија" број 52/2006, 54/2007 и
74/12), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 ноември 2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "8 СЕПТЕМВРИ"
I. Се разрешуваат досегашниот претседател и членовите на Одборот за доделување на државната награда "8 Септември", и тоа:
а) претседателот
проф. д-р Зоран Радиќ и
б) членовите:
1) д-р Томислав Андоновски,
2) Ѓорѓе Војновиќ,
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3) проф. д-р Ленче Алексовска - Величковска,
4) доц. д-р Висар Ганиу,
5) проф. д-р Иса Аслани,
6) Стевче Алушовски,
7) Зоран Михајлов,
8) доц. д-р Зоран Ханџиски,
9) Горан Милковски,
10) Александра Неделковска,
11) д-р Емил Угриновски и
12) Артан Шаќири, истакнат спортист.
II. За претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда "8 Септември", се именуваат:
а) за претседател
Ѓорѓе Војновиќ, истакнат спортист,
б) за членови:
1) проф. д-р Зоран Радиќ, од Факултетот за физичко
образование, спорт и здравје при Универзитетот "Св.
Кирил и Методиј" - Скопје,
2) проф. д-р Ленче Алексовска - Величковска, од
Факултетот за физичко образование, спорт и здравје
при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје,
3) проф. д-р Јовица Угриновски, доктор по медицински науки,
4) д-р Руждија Калач, истакнат спортски тренер,
5) Александар Пујовски- државен советник во
Агенцијата за млади и спорт,
6) Атанас Николовски, истакнат спортист,
7) Врбица Стефанов, истакнат спортист,
8) Пепи Манасков, истакнат спортист,
9) Зоран Михајлов, спортски новинар,
10) Гоце Седловски, истакнат спортист,
11) Астрид Исени, од Факултетот за физичко образование при Државниот универзитет во Тетово и
12) Мустафа Алиу, од Биро за развој на образованието.
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-5066/1
2 ноември 2015 година
Скопје

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

5216.
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 и
171/12), Собранието на Република Македонија, на седницата, одржана на 2 ноември 2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА МЕЃУ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЦЕНТРАЛНАТА
ВЛАСТ И МЕЃУ ФОНДОВИТЕ
Член 1
Во Буџетот на Република Македонија за 2015 година во посебниот дел во втората потколона од колоната
Расходи на Основен буџет, се врши следнава прераспределба на средства:
Во Разделот 09002 - Министерство за финансии функции на државата, во потпрограма 21 - Резерви, категорија 41 – Резерви и недефинирани расходи, ставката 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) се намалува за 63.420.428 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 34.217.196 денари, ставка 402
- Придонеси за социјално осигурување во износ од
12.778.232 денари, ставка 404 – Надоместоци во износ
од 4.800.000 денари, категорија 42 - Стоки и услуги,
ставка 420 - Патни и дневни расходи во износ од
615.000 денари, ставка 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт во износ од 1.740.000
денари, ставка 423 – Материјали и ситен инвентар во
износ од 1.740.000 денари, ставка 424 - Поправки и тековно одржување во износ од 590.000 денари, ставка
425 – Договорни услуги во износ од 6.080.000 денари,
ставка 426 – Други тековни расходи во износ од
260.000 денари, категорија 48- Капитални расходи,
ставка 480 – Купување на опрема и машини во износ
од 600.000 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. 08-5067/1
2 ноември 2015 година
Скопје

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

5217.
Врз основа на членот 9 став 4 од Законот за високото образование ("Службен весник на Република Македонија" број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009,
99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13,
41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15 и
154/15) Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 ноември 2015 година, донесе

3 ноември 2015

Бр. 190 - Стр. 5

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ-ТЕТОВО

ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА
РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Државниот Универзитет-Тетово.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија."

1. За претседател и член на Регулаторната комисија
за енергетика на Република Македонија, се именуваат:
а) за претседател
- Димитар Петров, досегашен претседател на Комисијата,
б) за член
- Видан Кулевски, досегашен член на Комисијата.
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. 08-5068/1
2 ноември 2015 година
Скопје

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

5218.
Врз основа на членот 13 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија"
брoj 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15 и 152/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 ноември
2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ЗА 2015 ГОДИНА
Член 1
Собранието на Република Македонија дава согласност на Предлогот за изменување и дополнување на
Годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно
воздухопловство за 2015 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-5069/1
2 ноември 2015 година
Скопје

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

5219.
Врз основа на членот 16 став (2) од Законот за енергетика ( "Службен весник на Република Македонија"
број 16/11, 136/11, 79/13,164/13,41/14,151/14 и 33/15),
Собранието на Република Македонија, на седницата
одржана на 2 ноември 2015 година, донесе

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-5079/1
2 ноември 2015 година
Скопје

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
5220.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15
и 154/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“
бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ИНДУСТРИСКА ЗОНА СО НАМЕНА ГПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ
КО ВИЗБЕГОВО ОПШТИНА БУТЕЛ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на индустриска зона со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Визбегово, општина Бутел.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од
1492357м2, ги има следните катастарски индикации:

Стр. 6 - Бр. 190

3 ноември 2015

3 ноември 2015

Бр. 190 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 190

3 ноември 2015

3 ноември 2015

Бр. 190 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 190

3 ноември 2015

3 ноември 2015

Бр. 190 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 190

3 ноември 2015

3 ноември 2015

Бр. 190 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 190

3 ноември 2015

3 ноември 2015

Бр. 190 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 190

3 ноември 2015

3 ноември 2015

Бр. 190 - Стр. 17

Член 3

5222.

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

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,

Бр. 42-4396/1

Заменик на претседателот

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15

28 октомври 2015 година

на Владата на Република

и 154/15), а во врска со член 23 од Законот за измену-

Скопје

Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

вање и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“

__________

бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седни-

5221.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

цата, одржана на 28.10.2015 година, донесе

тење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15

ОДЛУКА

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

цата одржана на 28.10.2015 година, донесе

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ПЛАН ЗА СЕЛО ЗЛЕСТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕК-

ВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАН-

ТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛ-

ДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

НИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕР-

Член 1
Со оваа одлука на Институтот за стандардизација

ВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА И Е-ИН-

на Република Македонија се даваат на трајно корис-

ФРАСТРУКТУРА КО ЗЛЕСТИ ОПШТИНА ДЕБРЦА

тење, без надомест, дел од недвижни ствари - деловни
простории на ул.„Јуриј Гагарин“ бр.15, Скопје и тоа
дел од приземје со површина од 25,91 м2 од вкупно

Член 1

40,86 м2 од

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

вкупно 661 м2 и дел од трети кат со површина од

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

529 м2, дел од втори кат со површина од

224,84 м2 од вкупно 813 м2, на КП бр.3, КО Центар 2,
запишани во Имотен лист број 5210, сопственост на
Република Македонија.

ка на Урбанистички план за село Злести за изградба на
објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство,

Член 2

дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република

инфраструктура КО Злести, општина Дебрца.

Македонија”.
Член 2
Бр. 42-8276/1

Заменик на претседателот

28 октомври 2015 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 598701м2,
ги има следните катастарски индикации:

Стр. 18 - Бр. 190

3 ноември 2015

3 ноември 2015

Бр. 190 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 190

3 ноември 2015

3 ноември 2015

Бр. 190 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 190

3 ноември 2015

3 ноември 2015

Бр. 190 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 190

3 ноември 2015

3 ноември 2015

Бр. 190 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 190

3 ноември 2015

3 ноември 2015

Бр. 190 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 190

3 ноември 2015

3 ноември 2015

Бр. 190 - Стр. 29

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8693/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

Стр. 30 - Бр. 190

3 ноември 2015

5223.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија" бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.10.2015 година, донесе,
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАВАДАРЦИ"
Член 1
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Јавна
здравствена установа „Здравствен дом Кавадарци“, му
престанува користењето на недвижна ствар зграда 3,
намена: зграда во здравство, влез: 001, кат: ПР, број:
000 со внатрешна површина од 232м2, на КП. бр.
12541/1 КО Кавадарци 2, запишана во Имотен лист
бр.12819, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9721/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5224.
Врз основа на член 16 став (2) од Законот за спортската академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/14, 129/15 и 146/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА МЕРИЛАТА И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА СПОРТСКИТЕ АКАДЕМИИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за мерилата и критериумите за распоредување на средствата за финансирање на спортските академии
бр. 20-16430/1 од 21.10.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9847/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5225.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.10.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИОТ
ДОМ - ИДРИЗОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Казнено поправниот дом - Идризово бр.093319/3 од 23.9.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9966/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5226.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Агенција за управување со одземен имот
бр.09-4278/2 од 23.9.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9966/2
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5227.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи бр.094276/2 од 23.9.2015 година.

3 ноември 2015

Бр. 190 - Стр. 31

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9966/3
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5228.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНA ОДЛУКА НА КАЗНЕНО ПОПРАВНИОТ
ДОМ - ИДРИЗОВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Казнено поправниот дом - Идризово бр.094277/1 од 23.9.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-9966/4
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5229.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА
БОЛНИЦА „СКОПЈЕ”- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје” - Скопје
бр.09-4275/2 од 23.9.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-9966/5
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5230.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерство за финансии – Царинска управа
бр.09-1381/2 од 23.9.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9966/6
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5231.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на
Република Македонија на седницата одржана на
28.10.2015 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОЕКТНИТЕ КОМИТЕТИ
ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖЛИВ ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2015 - 2020
ГОДИНА, ЗА ПЕРИОДОТ 2015 – 2017 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се формираат проектните комитети
(во натамошниот текст: комитетите) кои во својство на
работни тела на Владата на Република Македонија ја
следат реализацијата на приоритетите и целите на
Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија 2015-2020 (во натамошниот текст: Програмата).
Член 2
За секое поглавје од Акцискиот план за спроведување на Програмата за периодот 2015-2017 година (во натамошниот текст: Акцискиот план) се формира посебен комитет, и тоа:
1) Комитет за демократија и добро локално владеење;
2) Комитет за иновативна и поефикасна испорака
на услугите од општ интерес;
3) Комитет за одржлив развој на основните социјални услуги;
4) Комитет за одржлив (зелен) локален економски
развој;
5) Комитет за одржлив развој на противпожарната
заштита и заштитата и спасувањето на локално ниво;
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6) Комитет за одржлив развој на основните (комуналните) јавни услуги и
7) Комитет за одржлив (зелен) транспорт на локално ниво.
Член 3
Секој од комитетите одделно:
- ја следи реализацијата на целите утврдени во поглавјето од Акцискиот план за кое е формиран,
- го утврдува влијанието на спроведените активности/проекти во остварувањето на целите од стратешките документи на Република Македонија поврзани со
поглавјето за кое е формиран,
- предлага изменувања и дополнувања на поглавјето од Акцискиот план за кое е формиран,
- ги утврдува деловите на годишните и завршниот
извештај за реализацијата на Програмата, за поглавјето
за кое е формиран и
- врши и други работи кои ќе му ги довери Владата
на Република Македонија.
Член 4
Органите на државната управа, други државни органи и институции надлежни за реализација на националните плански документи кои се поврзани со тематските цели на Акцискиот план за спроведување на
Програмата номинираат по еден член и негов заменик,
за секој стратешките документ одделно.
Членовите на комитетите од ставот 1 на овој член
се назначуваат од редот на раководните државни службеници вработените во организационите едници на органите на државната управа, други државни органи и
институции надлежни за реализација на националните
плански документи кои се поврзани со тематските цели
на Акцискиот план за спроведување на Програмата .
Член 5
Комитетот за демократија и добро локално владеење се состои од девет членови и нивни заменици, номинирани од:
1) Министерството за локална самоуправа номинира два членови и нивни заменици за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со:
- Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020) и
- Стратегијата за регионален развој на Република
Македонија (2009-2019);
2) Министерството за животна средина и просторно
планирање номинира член и негов заменик за следење
на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за одржлив развој во
Република Македонија (2009-2030);
3) Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план
поврзани со Националната стратегија за земјоделство и
руралниот развој (2014-2020);
4) Министерството за информатичко општество и
администрација номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план
поврзани со Стратегијата за реформа на јавна администрација во Република Македонија (2015-2020);
5) Министерството за финансии номинира два членови и нивни заменици за следење на реализацијата на
целите на Акцискиот план поврзани со:
- Фискалната стратегија на Република Македонија
(2015-2017) и
- Стратегијата за развој на внатрешната финансиска
контрола во Република Македонија (2015-2017);
6) Министерството за труд и социјална политика
номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за еднаквост и недискриминација (2016-2020);
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7) Државната комисија за спречување на корупцијата номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со
Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на судир на интереси (2016-2019).
Член 6
Комитетот за иновативна и поефикасна испорака на
услугите од општ интерес се состои од пет членови и
нивни заменици, номинирани од:
1) Министерството за локална самоуправа номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на
целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за
одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020);
2) Министерството за информатичко општество и
администрација номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план
поврзани со Стратегијата за реформа на јавната администрација во Република Македонија (2016-2020);
3) Министерството за образование и наука номинира три членови и нивни заменици за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со:
- Стратегијата за иновации на Република Македонија (2012-2020);
- ИТ стратегија на Министерството за образование
и наука (2014-2017) и
- Националната стратегија за вмрежување, соработка и намалување на одливот на високо образовани и
стручни кадри (2013-2020).
Член 7
Комитетот за одржлив развој на основните социјални услуги се состои од 14 членови и нивни заменици,
номинирани од:
1) Министерството за локална самоуправа номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на
целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за
одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020);
2) Министерството за финансии номинира член и
негов заменик за следење на реализацијата на целите
на Акцискиот план поврзани со Фискалната стратегија
на Република Македонија (2015-2017);
3) Министерството за труд и социјална политика
номинира осум членови и нивни заменици за следење
на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со:
- Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република
Македонија (2010-2020);
- Националната стратегија за вработување (20162020);
- Националната стратегија за деинституционализација во системот на социјалната заштита во Република
Македонија (2008-2018);
- Националната стратегијата за родова еднаквост
(2013-2020);
- Националната стратегија за стари лица (20102020);
- Стратегијата за Ромите во Република Македонија (2014-2020);
- Националната стратегија за изедначување на лицата со инвалидност (2010-2018) и
- Резолуцијата за миграциската политика на Република Македонија (2015-2020);
4) Министерството за образование и наука номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на
целите на Акцискиот план поврзани со Националната
програма за развој на образованието во Република Македонија;
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5) Министерството за култура номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за развој на
културата во Република Македонија (2012-2017);
6) Министерството за здравство номинира два членови и нивни заменици за следење на реализацијата на
целите на Акцискиот план поврзани со:
- Здравствената стратегија на Република Македонија (2007-2020) и
- Националната стратегија за палијативна заштита
на Република Македонија до 2020 година.
Член 8
Комитетот за одржлив (зелен) локален економски
развој се состои од 30 членови и нивни заменици, номинирани од:
1) Министерството за локална самоуправа номинира 14 членови и нивни заменици за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со:
- Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020);
- Програмата за развој на Скопскиот плански регион (2014-2019);
- Програмата за развој на Југоисточниот плански
регион (2014-2020);
- Програмата за развој на Источниот плански регион (2014-2020);
- Програмата за развој на Североисточниот плански
регион (2014-2020);
- Програмата за развој на Полошкиот плански регион (2014-2020);
- Програмата за развој на Југозападниот плански
регион (2014-2020);
- Програмата за развој на Пелагонискиот плански
регион (2014-2020);
- Програмата за развој на Вардарскиот плански регион (2014-2020);
- ИПА Програмата за прекугранична соработка Република Македонија - Република Бугарија 2014-2020;
- ИПА Програмата за прекугранична соработка Република Македонија - Република Грција 2014-2020;
- ИПА Програмата за прекугранична соработка Република Македонија - Република Албанија 2014-2020;
- ИПА Програмата за прекугранична соработка Република Македонија - Република Косово и
- Програмата за транснационална соработка "Балкан-Медитеран 2014-2020";
2) Министерството за финансии номинира член и
негов заменик за следење на реализацијата на целите
на Акцискиот план поврзани со Националната програма за економски реформи (2015 - 2017);
3) Министерството за животна средина и просторно
планирање номинира член и негов заменик за следење
на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за животна средина и клима (20142020);
4) Министерството за економија номинира девет
членови и нивни заменици за следење на реализацијата
на целите на Акцискиот план поврзани со:
- Стратегијата за развој на мали и средни претпријатија на Република Македонија (2016-2020);
- Индустриската политика на Република Македонија (2009-2020);
- Стратегијата за развој на туризмот (2016-2021);
- Националната стратегија за рурален туризам
(2012-2017);
- Националната стратегија за развој нa занаетчиството (2012-2020);
- Стратегијата за развој на енергетиката во Република Македонија до 2030;
- Стратегијата за унапредување на енергетската
ефикасност во Република Македонија (2015-2020);
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- Стратегијата за искористување на обновливите извори на енергија во РепубликаМакедонија (2016-2020)
и
- Стратегијата за општествена одговорност на Република Македонија (2016-2020);
5) Министерството за култура номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за развој на
креативните индустрии во Република Македонија;
6) Министерството за образование и наука номинира два членови и нивни заменици за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со:
- Стратегијата за стручно образование и обука на
Република Македонија (2014-2020) и
- Стратегијата за претприемачко учење во Република Македонија (2014-2020);
7) Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план
поврзани со Националната стратегија за земјоделство и
руралниот развој (2014-2020);
8) Министерството за труд и социјална политика
номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија за вработување (2016-2020).
Член 9
Комитетот за одржлив развој на противпожарната
заштита и заштитата и спасувањето на локално ниво се
состои од седум членови и нивни заменици, номинирани од:
1) Министерството за локална самоуправа номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на
целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за
одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020);
2) Дирекцијата за заштита и спасување номинира
член и негов заменик за следење на реализацијата на
целите на Акцискиот план поврзани со Националната
стратегија за заштита и спасување (2014-2018);
3) Министерството за животна средина и просторно
планирање номинира член и негов заменик за следење
на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за животна средина и клима (20142020);
4) Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план
поврзани со Стратегијата за одржлив развој на шумарството во Република Македонија;
5) Министерството за здравство номинира два членови и нивни заменици за следење на реализацијата на
целите на Акцискиот план поврзани со:
- Стратегијата за управување на итните медицински
служби во Република Македонија (2009-2017) и
- Стратегијата за адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени во Република Македонија;
6) Министерството за финансии номинира член и
негов заменик за следење на реализацијата на целите
на Акцискиот план поврзани со Фискалната стратегија
на Република Македонија (2015-2017).
Член 10
Комитетот за одржлив развој на основните (комуналните) јавни услуги се состои од 10 членови и нивни
заменици, номинирани од:
1) Министерството за локална самоуправа номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на
целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за
одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020);
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2) Министерството за животна средина и просторно
планирање номинира четири членови и нивни заменици за следење на реализацијата на целите на Акцискиот
план поврзани со:
- Стратегијата за животна средина и клима (20142020);
- Националната стратегија за заштита на биолошката разновидност на Република Македонија (20142020);
- Националната стратегија за води (2011-2041) и
- Стратегијата за управување со отпад на Република
Македонија (2008-2020);
3) Агенцијата за катастер на недвижности номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на
целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за
национална инфраструктура на просторни податоци на
Република Македонија;
4) Министерството за култура номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на
Акцискиот план поврзани со Стратегијата за заштита и
користење на културното наследство во Република Македонија;
5) Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство номинира два членови и нивни заменици за следење на реализацијата на целите на Акцискиот
план поврзани со:
- Националната стратегија за консолидација на земјоделското земјиште во Република Македонија (2012-2020) и
- Стратегијата за одржлив развој на шумарството во
Република Македонија;
6) Министерството за здравство номинира член и
негов заменик за следење на реализацијата на целите
на Акцискиот план поврзани со Здравствената стратегија на Република Македонија (2007-2020).
Член 11
Комитетот за одржлив (зелен) транспорт на локално ниво се состои од пет членови и нивни заменици,
номинирани од:
1) Министерството за локална самоуправа номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на
целите на Акцискиот план поврзани со Програмата за
одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија (2015-2020);
2) Министерството за животна средина и просторно
планирање номинира член и негов заменик за следење
на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Стратегијата за животна средина и клима (20142020);
3) Министерството за транспорт и врски номинира
член и негов заменик за следење на реализацијата на
целите на Акцискиот план поврзани со Националната
транспортна стратегија (2007-2017);
4) Министерството за внатрешни работи номинира
член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план поврзани со Националната стратегија
на Република Македонија за унапредување на безбедноста
на сообраќајот на патиштата (2015-2020);
5) Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство номинира член и негов заменик за следење на реализацијата на целите на Акцискиот план
поврзани со Национална стратегија за земјоделство и
руралниот развој (2014-2020).
Член 12
Заради разгледување на одредени специфични прашања од значење за работата на секој комитет одделно,
во работата на комитетот можат да се вклучат и претставници на:
- Државниот завод за статистика
- други органи на државната управа кои не се членови на комитетот,
- други органи и организации кои вршат јавни овластувања,
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- други комисии и тела на Владата чија работа е
поврзана со целите и приоритетите на Програмата
- Заедницата на единиците на локална самоуправа
(ЗЕЛС) и
- Здруженија на граѓани и деловни субјекти.
Член 13
Секој комитет одделно донесува деловник за начинот на работа.
Член 14
Стручните и административно - техничките работи
за комитетите ги врши Министерството за локална самоуправа.
Член 15
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-10118/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5232.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН ПРОТОКОЛОТ ЗА ИЗМЕНА НА
ЧЛЕН 1(а) ЧЛЕН 14(1) И ЧЛЕН 14(3)(б) НА ЕВРОПСКАТА СПОГОДБА ОД 30 СЕПТЕМВРИ 1957
ГОДИНА ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ (АДР)
1. Република Македонија да пристапи кон Протоколот за измени и дополнувања на член 1 став а, член 14
став 1 и член 14 став 3 точка б кон Европската спогодба од 30 септември 1957 година за меѓународен патен
сообраќај на опасни материи.
2. Спроведувањето на оваа одлука ќе го изврши
Министерството за надворешни работи.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-10195/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5233.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија" бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13
и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА
ЗЕЛЕНИКОВО
Член 1
Со оваа одлука на општина Зелениково се дава право
на трајно користење на градежно земјиште сопственост
на Република Македонија, со вкупна површина од
644.812 м2, кое претставува КП 3/3, со површина од
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83.989 м2, КО Пакошево, евидентирана во Имотен лист
бр. 194, КП 68/2, со површина од 213 м2, КО Пакошево,
КП 15/2, со површина од 162.586 м2, КО Пакошево, КП
362/2, со површина од 1.580 м2, КО Пакошево, КП 73/3,
со површина од 70.765 м2, КО Пакошево, КП 55, со површина од 52.082 м2, КО Пакошево, КП 67/2, со површина
од 82 м2, КО Пакошево, КП 352/3, со површина од 6.081
м2, КО Пакошево, КП 63, со површина од 2.688 м2, КО
Пакошево, КП 351/2, со површина од 2.178 м2, КО Пакошево, КП 76/2, со површина од 82 м2, КО Пакошево, КП
77/2, со површина од 224 м2, КО Пакошево, КП 353/8, со
површина од 65 м2, КО Пакошево, КП 353/6, со површина од 191 м2, КО Пакошево, КП 360/6, со површина од
239 м2, КО Пакошево, КП 85/4, со површина од 183 м2,
КО Пакошево, КП 85/3, со површина од 87 м2, КО Пакошево, КП 87/2, со површина од 62 м2, КО Пакошево, КП
353/2, со површина од 228 м2, КО Пакошево, КП 45/2, со
површина од 1.761 м2, КО Пакошево, дел од КП 46/15, со
површина од 257.507 м2, КО Пакошево, дел од КП 353/3,
со површина од 470 м2, КО Пакошево, дел од КП 353/4,
со површина од 125 м2, КО Пакошево, дел од КП 85/2, со
површина од 477 м2, КО Пакошево, дел од КП 86/2, со
површина од 114 м2, КО Пакошево, евидентирани во
Имотен лист бр. 192, КП 351/1, со површина од 579 м2,
КО Пакошево, КП 46/17, со површина од 3 м2, КО Пакошево, КП 353/13, со површина од 37 м2, КО Пакошево,
КП 46/18, со површина од 66 м2, КО Пакошево, КП 352/4,
со површина од 22 м2, КО Пакошево, КП 352/5, со површина од 39 м2, КО Пакошево и КП 46/19, со површина
од 7 м2, КО Пакошево, евидентирани во Имотен лист бр.
229, согласно Извод од Урбанистички план вон населено
место за спортско рекреативен центар Пакошево, донесен
со одлука на Совет на општина Зелениково, бр. 07-451/2,
од 7.08.2007 година, за ГП 1.1, со намена за изградба на
објект за спорт и рекреација – голф терени со пропратни
содржини.

Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење, без надомест, на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје.

Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 1
Со оваа одлука на Министерството за финансии Управа за финансиска полиција, се даваат на времено
користење од една година, без надомест, недвижни
ствари –деловни простории во зграда 2, кат 04, со
вкупна површина од 557 м2, кои се наоѓаат на ул. „Кеј
Димитар Влахов” бр.4, Скопје, КП бр.9521, КО Центар
1, запишани во Имотен лист бр.9099, сопственост на
Република Македонија.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-10252/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5234.
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 28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата
за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија му престанува користењето на дел од недвижна ствар-објект кула РД-2 и РД-1, зграда 3, на 21
кат со вкупна површина од 118 м2, кој се наоѓа на
ул.„Кеј Димитар Влахов“ бб Скопје, лоциран на КП
бр.12231, КО Центар 1, запишан во Имотен лист
бр.9157, сопственост на Република Македонија.

Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и Јавното претпријатие Македонска радиодифузија -Скопје, во рок од осум 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. 42-10255/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5235.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА
ПОЛИЦИЈА

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-10256/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5236.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на Советот на јавните обвинители
на Република Македонија се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари – деловни простории во зграда 2, кат 05, со вкупна површина од 527
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м2, кои се наоѓаат на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4,
Скопје, КП 9521, КО Центар 1, запишани во Имотен
лист број 9099, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-10257/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5237.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на Институтот за акредитација на Република Македонија се даваат на трајно користење, без
надомест, недвижни ствари – деловни простории во зграда 2, дел од кат 3 со вкупна површина од 545 м2, кои се
наоѓаат на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4, Скопје, КП
9521, КО Центар 1, запишани во Имотен лист број 9099,
сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 289,85 м2, и тоа: просторија број 7 со површина
од 24,84 м2, просторија број 8 со површина од 25,71 м2,
просторија број 9 со површина од 12,49м2, просторија
број 10 со површина од 11,24 м2, ходник со површина од
51,55 м2, просторија број 12 со површина од 12,32 м2,
просторија број 13 со површина од 19,63 м2, просторија
број 14 со површина од
39,62 м2, просторија број 15
со површина од 30,98м2, просторија број 16 со површина
од 31,42 м2, просторија број 17 со површина од 19,08м2,
просторија број 18 – остава со површина од 3,13 м2, санитарен јазол со површина од 4,14м2 и санитарен јазол со
површина од 3,70 м2.

вкупна површина од 281,07 м2, од вкупно 530 м2 деловен простор, и тоа: просторија број 2 со површина од
17,78 м2, просторија број 3 со површина од 14,77 м2,
просторија број 4 со површина од 30,80 м2, санитарен
јазол со површина од 3.08 м2, просторија број 8 со површина од 24,05 м2, просторија број 9 со површина од
8,56 м2, просторија број 10 со површина од 11,13 м2,
просторија број 11 со површина од 12,51 м2, просторија број 12 со површина од 12,00 м2, просторија број 13
со површина 11,96 м2, просторија број 14 со површина
од 11,96 м2, просторија број 15 со површина од 12,12
м2, просторија број 16 со површина од 31,29 м2, просторија број 17 со површина од 19,08 м2, просторија
број 18 со површина од 3,03 м2, просторија број 23 со
површина од 23,45 м2, просторија број 25 со површина
од 14,15 м2 и просторија број 26 со површина од 19,35
м2, кои се наоѓаат на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр. 4,
Скопје, на КП 9521, КО Центар 1 запишани во Имотен
лист број 9099, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-10260/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5239.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ФАКТИ И ПОКРЕНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ ЗА СУДИЈА

5238.
Врз основа на член 18 став (1) 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 28.10.2015 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука на Советот за утврдување на факти
и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија, се даваат на трајно користење , без надомест, недвижни ствари - деловни простории во зграда 2, дел од кат 01 со вкупна површина од 170,02 м2,
од вкупно 530 м2 деловен простор и тоа: дел од хол со
површина од 15,71 м2, дел од скали со површина од 7,8
м2, дел од ходник со површина од 24,83 м2, просторија
број 27 со површина од 16,62 м2, просторија број 28 со
површина од 11,40 м2, санитарен јазол со површина од
9,73 м2, просторија број 31 со површина од 23,76 м2,
просторија број 32 со површина од 17,91 м2, ходник со
површина од 19,61 м2, просторија број 35 со површина
од 10,76 м2, просторија број 36 со површина од 2,24
м2, просторија број 37 со површина од 9,65 м2, кои се
наоѓаат на ул.„Кеј Димитар Влахов“ бр.4, Скопје, на
КП 9521, КО Центар 1 запишани во Имотен лист број
9099, сопственост на Република Македонија .

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

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

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-10259/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

Член 1
Со оваа одлука на Агенцијата за храна и ветеринарство се даваат на трајно користењето, без надомест, дел
од недвижни ствари во зграда 2, дел од кат 01 – со

Бр. 42-10261/1
28 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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5240.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), а во врска со
член 10 и 11 од Законот за Македонска банка за поддршка на развојот („Службен весник на Република Македонија“ бр.105/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ
И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РЕПЛАСИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ
ОД СТРАНСКА ПОМОШ
Член 1
Во Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од Компензационите фондови од
странска помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.76/12, 91/12, 5/13, 120/13, 23/14 и 127/14), во
член 5, во точка 1, став 4, во точка 2, став 4 и во точка
3, став 4, процентот „3%“ се заменува со процентот
„2%“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-10267/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5241.
Врз основа на член 146-a став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009,
48/2010, 124/2010, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 51/15 и
129/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКО ТЕЛО ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ХАВАРИИ СО
ПРИСУСТВО НА ОПАСНИ СУПСТАНЦИИ
Член 1
Со цел да се обезбеди меѓуресорска соработка за
следење на активностите за спречување и контрола на
хавариите со присуство на опасни супстанции се формира меѓуресорско тело за спречување и контрола на
хаварии со присуство на опасни супстанции (во понатамошниот текст: Меѓуресорско тело).
Член 2
Меѓуресорското тело се состои од следните членови:
1. Живко Коцев, Министерство за внатрешни работи;
2. Ивана Серафимова, Заедница на единиците на
локалната самоуправа на Република Македонија;
3. Славче Петровски, Државен инспекторат за техничка инспекција;
4. Блага Цветковска, Дирекција за заштита и спасување;
5. Марија Милкова, Центар за управување со кризи;
6. Јелена Ружојчиќ, Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство;
7. Фикри Алити, Министерство за труд и социјална
политика;
8. Антон Чибишев, Министерство за здравство.

9. Назим Алити, Министерство за животна средина
и просторно планирање.
Членот на Меѓуресорското тело од Министерство
за животна средина и просторно планирање од став 1
на овој член е претседавач на Меѓуресорско тело.
Член 3
Меѓуресорското тело донесува Деловник за својата
работа.
Член 4
Меѓуресорското тело за својата работа еднаш годишно поднесува извештај за својата работа до Владата на Република Македонија.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-10541/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5242.
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 28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО
– ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:
- ќебе војничко II категорија................200 парчиња.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Казнено - поправната установа Затвор Битола.
Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Казнено - поправната установа Затвор Битола
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. 42-10578/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5243.
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 28.10.2015 година, донесе

Стр. 38 - Бр. 190
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:
- маска заштитна М2 АБ.............................5 парчиња
- цедило резервно за заштитна маска М2 АБ ....5
парчиња
- заштитна наметка ................................5 парчиња
- заштитни ракавици М4.............................5 парчиња
- личен прибор за деконтаминација ЛПД МЗ...5 парчиња
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за надворешни работи.
Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со министерот за надворешни работи 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. 42-10580/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5244.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015,
106/2015 и 153/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-УПРАВА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за финансии Управа за имотно-правни работи, се даваат на трајно
користење без надоместок недвижни ствари – простории, лоцирани на КП бр. 5011, ул. В. Влаховиќ, број на
зграда 1, влез 2, кат 1, бр. 1, во вкупна површина од
31.41 м2, запишани во Имотен лист бр. 100078 за КО
Дебар - 1, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-10660/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5245.
Врз основа на член 120 ставови (1) и (9) 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 и 129/15), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ И НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕ
НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ
Член 1
Со оваа одлука се формира и пропишува начинот
на работење на Национален совет за безбедност на храна и храна за животни (во натамошниот текст: Национален совет) за обезбедување на научна и техничка
поддршка на Агенцијата за храна и ветеринарство.
Член 2
Националниот совет е составен од претседател и 19
члена. Членовите на Националниот совет се претставници од следните институции, и тоа:
1. Агенција за храна и ветеринарство – Абдулезел
Догани;
2. Медицински факултет Скопје – д-р Игор Спироски;
3. Институт за епидемиологија и биостатистика –
проф. д-р Драган Даниловски;
4. Институт за јавно здравје на Република Македонија - доц. д-р Гордана Ристовска;
5. Фармацевски факултет Скопје – проф. д-р Лидија
Петрушевска Този;
6. Факултет за ветеринарна медицина Скопје – доц.
д-р Деан Јанкулоски;
7. Факултет за земјоделски науки и храна Скопје –
проф. д-р Среќко Ѓорѓиевски;
8. Институт за земјоделство Скопје – проф. д-р Јулијана Цветковиќ;
9. Институт за сточарство Скопје - доц. д-р Наташа
Матева;
10. Технолошко-металуршки факултет Скопје –
проф. д-р Весна Рафајловска;
11. Природно математички факултет Скопје (отсек
биологија) – проф. д-р Митко Младенов;
12. Природно математички факултет Скопје (отсек
хемија) – доц. д-р Јасмина Петреска Станоева;
13. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Игор Деспотовски;
14. Министерство за здравство – д-р Александар
Митов;
15. Министерство за животна средина и просторно
планирање – проф. д-р Соња Лепиткова;
16. Организација на потрошувачите на Македонија
– м-р Маријана Лончар Велкова;
17. Стопанска комора на Македонија – Васко Ристовски;
18. Сојуз на стопански комори – Горан Ѓорѓиевски
и
19. Стопанска комора на северозападна Македонија
– Зухра Искендерлер.
Член 3
Со работата на Националниот совет претседава директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство во
својство на претседател на истиот.
Член 4
Националниот совет работи како постојано тело и
се состанува на повик на претседателот најмалку четири пати во текот на годината, а по потреба може да се
состанува и почесто.
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Претседателот по предлог на мнозинство од членовите на Националниот совет, или по своја иницијатива
ги свикува состаноците на Националниот совет.
Член 5
Националниот совет може да одржува состанок и
да разгледува прашања од својот делокруг на работа
доколку на состанокот присуствува мнозинство од
вкупниот број членови на Националниот совет.
Националниот совет донесува мислења со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Националниот совет.
Член 6
Националниот совет заседава на седница на која
присуствуваат само членови на Националниот совет.
Претседателот на Националниот совет на предлог
на некој од членовите на Националниот совет или по
сопствена иницијатива, може да покани на седница на
Националниот совет да присуствуваат и претставници
на Владата на Република Македонија, Собранието на
Република Македонија, заинтересирани органи, организации, здруженија на граѓани, синдикати, комори,
како и научни и стручни лица заради давање на стручни мислења по прашања што се на дневен ред на состанокот.
Член 7
Членовите на Националниот совет податоците и информациите кои ќе ги дознаат при работата во Националниот совет не треба да ги откриваат во јавност согласно со начелото на професионална дискреција, а изјави за јавноста може да дава само претседателот на
Националниот совет или лице кое тој ќе го определи.
Член 8
Стручно-организационите работи, организирањето
на состаноците на Националниот совет, подготвувањето и доставувањето на материјалите што се разгледуваат на состанокот, водењето и подготвувањето на записници, извештаи и други материјали, како и други работи што ќе ги определи претседателот, ги врши Агенцијата за храна и ветеринарство.
Член 9
Заради успешно спроведување на задачите при проценката на ризикот, како и спроведување на научната
поддршка со цел навремено преземање на ефикасни и
ефективни мерки при управување со ризикот, Националниот совет организира научни панели, кои вршат
проценка на ризик и изготвуваат извештаи за конкретни прашања од делокругот на работа на Националниот
совет. Научните панели даваат и научни совети во областа на безбедност на храната и храната за животни,
исхраната, здравствената заштита и благосостојба на
животните, здравје и заштита на растенијата.
Врз основа на извештаите од став 1 на овој член,
Националниот совет изготвува писмени мислења, со
препораки кои ги доставува до Агенцијата за храна и
ветеринарство со цел навремено преземање на ефикасни и ефективни мерки при управувањето со ризикот.
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Член 10
Научните панели се составени од независни научни
стручни лица, од факултети, научно истражувачки институции и други научни и научно образовни институции, со темелно познавање на проценката на ризик.
Учесниците на научните панели се избираат по пат
на отворен повик за апликација за искажување на интерес, врз база на потврден научен квалитет, искуство во
проценка на ризик, рецензии на научни трудови и публикации.
Научните панели се организираат за десет стручни
области од делокругот на работата на Националниот
совет, и тоа:
- Панел за здравствена заштита и благосостојба на
животните;
- Панел за биолошки опасности;
- Панел за контаминенти во синџирот на храната;
- Панел за диететски производи, исхрана и алергии;
- Панел за адитиви и хранливи состојки додадени
на храната;
- Панел за средства за заштита на растенијата и
нивни резидуи;
- Панел за здравје на растенијата;
- Панел за адитиви и производи или супстанци
употребени во храната за животни;
- Панел за материјали во контакт со храната, ензими, подобрувачи на вкус и технолошки помагала и
- Панел за генетски модифицирани организми.
Член 11
За спроведување на работите од своја надлежност
Националниот совет донесува Деловник за својата работа и работата на научните панели.
Член 12
Националниот совет може да формира и повремени
работни групи, за конкретно прашање од областа на
безбедност на храна и храна за животни, здравје и благосостојба на животни, како поддршка на Националниот совет кои за својата работа доставуваат извештаи
до истиот.
Член 13
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука,
престанува да важи Одлуката за воспоставување и начинот на работење на Национален совет за безбедност
на храна и храна за животни („Службен весник на Република Македонија" бр. 104/13).
Член 14
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник Република
Македонија“.
Бр. 42-10708/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5246.
Врз основа на член 8 став (1) од Законот за индустриски - зелени зони („Службен весник на Република
Македонија“, бр. 119/13, 160/14 и 173/15), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
28.10.2015 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКА ЗОНА
„КРАТОВО“
Член 1
Се основа Индустрискa зона „Кратово“.
Член 2
Основач на зоната од член 1 на оваа oдлука е Владата на Република Македонија.
Член 3
Називот на Индустриската зона е: Индустриска зона „Кратово“.
Скратениот назив на зоната гласи: ИЗ „Кратово“.
Член 4
Индустриската зона „Кратово“ e дефинирана со
државна урбанистичка планска документација согласно член 50 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14 и 44/15), а градбите се од прва категорија согласно член 57 став 1 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 и 129/15).
Индустриската зона „Кратово“ се основа на земјиште, сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 65715 м2 која претставува:
КП 2410/8 м.в. СТАНА култура в/р површина
28069 м2
КП 2415/2 м.в. ДРАКИ култура гз/гиз површина 1699 м2
КП 2415/3 м.в. ДРАКИ култура гз/гиз површина 257 м2
КП 2415/4 м.в. ДРАКИ култура гз/гиз површина 5 м2
КП 354/3 м.в.ДРАКИ култура гз/гиз површина
32326 м2
КП 354/3 м.в. ДРАКИ култура гз/зпз 16 површина
1839 м2
КП 354/3 м.в. ДРАКИ култура гз/зпз 17 површина
123 м2
КП 354/3 м.в. ДРАКИ култура гз/зпз 18 површина
368 м2
КП 354/3 м.в. ДРАКИ култура гз/зпз 19 површина
836 м2
КП 354/3 м.в. ДРАКИ култура гз/зпз 20 површина
41 м2
КП 354/3 м.в. ДРАКИ култура гз/зпз 21 површина
1526 м2
заведени во Имотен лист број 629 за КО Туралево,
издаден од Агенција за катастар на недвижностите.
Член 5
Индустриската зона „Кратово“, се основа за вршење на дејностите согласно член 37 од Законот за индустриски - зелени зони.
Член 6
Индустриската зона „Кратово“ се основа на определено време од 99 години.
Член 7
Со Индустриската зона „Кратово“ како оператор управува Дирекцијата за технолошки индустриски развојни
зони согласно Законот за индустриски - зелени зони.
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Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-10830/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5247.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија” бр.
62/2005, 88/2008, 35/2011 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НОВО
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО 2015 ГОДИНА
1. Во Одлуката за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни
хартии од вредност во 2015 година („Службен весник
на Република Македонија, бр. 62/15 и 183/15”) во точката 2 зборовите „11.992.500.000,00 (единаесет милијарди деветстотини деведесет и два милиони и петстотини илјади) денари“ се заменуваат со зборовите
„18.450.000.000,00 (осумнаесет милијарди четиристотини и педесет милиони) денари“.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-11010/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5248.
Врз основа на член 42 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2015 година
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
155/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ
ЗА 2015 ГОДИНА
1. Во Програмата за едукација на лекари и медицински персонал за 2015 година („Службен весник
на Република Македонија“ број 196/14, 42/15 и 163/15),
во делот: „1. Преглед на потребите за едукација на лекари и медицински персонал за 2015 година, по ставот
8, се додава нов став 9, кој гласи:
„Со оваа програма се опфатени и едукациите кои ќе
се реализираат во установата Медицински симулациски центар Скопје, кои се наменети за стекнување практични вештини неопходни за стекнување на називот
доктор на медицина, дел од процесот на полагање на
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практичниот дел од стручниот испит, дел од процесот
на стекнување на практични вештини за стекнување со
стручно звање специјалист и супспецијалист, дел од
полагањето на практичниот дел на специјалистичкиот
и супспецијалистичкиот испит и дел од процесот на
продолжување на лиценца на докторите на медицина.“
Во делот: „2. Финансирање на програмата“ по ставот 2, се додава нов став 3, кој гласи:
„Од веќе одобрените средства за реализација на
оваа програма, 5.000.000,00 денари се предвидени за
едукациите кои ќе се реализираат во установата Медицински симулациски центар Скопје, до крајот на
2015 година. Средствата ќе се исплаќаат периодично,
согласно потребата и динамиката на реализација на
едукациите. Установата Медицински симулациски центар Скопје до Министерството за здравство ќе доставува извештаи за извршената едукација на студентите на
медицина, докторите на медицина, специјализантите,
специјалистите и други корисници на услуги за сите
реализирани едукации на месечно или квартално ниво.
Ставот 3 станува став 4.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-10191/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

5249.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14,
43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15 и 154/15), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
28.10.2015 година донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА
1. Во Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2015
година („Службен весник на Република Македонија“
бр. 194/14) во точка 3 „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, во ставот 1 износот „35.000.000,00“ се заменува со износот „58.900.000,00“, а износот
„25.000.000,00“ се заменува со износот „48.900.000,00“

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-10306/1
28 октомври 2015 година
Скопје

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

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
5250.
Врз основа на член 130 став (9) 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 и 129/15), член 40 став (9) од Законот за
Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија” бр.
95/12, 27/14 и 149/15) и член 63 став (9) од Законот за
заштита и благосостојба на животните („Службен весник на Република Македонија” бр. 149/14 и 149/15) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој
е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за одговорно лице во
правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4
формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен
налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2
кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој
е составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 02-6889/3
28 октомври 2015 година
Скопје

Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
м-р Зоран Поповски, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
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