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Стр. 6 - Бр. 68

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1948.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за пожарникарството (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и
39/16) и член 10 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (,,Службен весник
на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07,
156/09, 47/11 и 192/15), а во врска со член 44 став 2
од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и член 22 став 1 точка 11 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на
Република Македонија“ бр. 5/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016
година, донесе
УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ПЛАТИ И ДОДАТОЦИ НА
ПЛАТИ ЗА ВРАБОТЕНИТE ВО ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ
ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА 2017 ГОДИНА
Член 1
Со оваа уредба се пропишува методологијата за
распределба на наменски дотации за плати и додатоци
на плати за вработенитe во територијалните противпожарни единици (во натамошниот текст: ТППЕ) за 2017
година, по општини.
Члeн 2
Средствата за плати и додатоци на плати за вработените во ТППЕ се утврдуваат во Буџетот на Република Македонија за 2017 година, во раздел 06001
– Министерство за внатрешни работи, Програма A –
Децентрализација, Потпрограма А2 – Пренесување
на надлежности на единиците на локалната самоуправа.
Член 3
Средствата од членот 2 од оваа уредба се распределуваат по општини, согласно следните критериуми:
- број на вработени во ТППЕ согласно бројот на
склучени спогодби за преземање во надлежност на
Градот Скопје и општините и
- износ на основни плати и додатоци на плати по
вработен во ТППЕ, согласно закон.

6 април 2016

Член 6
Остатокот од средствата по исплатени плати и додатоци на плати за вработените во ТППЕ на 31.12.2017
година, Министерството за финансии го враќа во Буџетот на Република Македонија.
Член 7
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година.
Бр. 42-2411/1
5 април 2016 година
Скопје

1949.
Врз основа на член 5 став (3) од Законот за Царинската тарифа (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10,
11/12, 93/13, 44/15, 81/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.4.2016 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА
КОМИСИЈА (*)
Член 1
Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки
во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14, 157/14,
17/15, 67/15, 126/15, 177/15 и 2/16), во членот 1 во ставот (2) по бројот „323“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 324 се додаваат петнаесет нови
прилози: 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 337, 338 и 339, кои се составен дел на оваа
уредба.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2494/1
5 април 2016 година
Скопје

Член 4
Распределбата на средствата од членот 2 од оваа
уредба по општини, се врши преку Министерството за
внатрешни работи.
Член 5
Остатокот од средствата по исплатени плати и додатоци на плати за вработените во ТППЕ на месечно
ниво, се пренесува во наредниот месец.

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

*

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

Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната
номенклатура, CELEX бр. 32015R1785, 32015R1799, 32015R1800,
32015R2253, 32015R2254, 32015R2255, 32015R2315, 32015R2316,
32015R2317, 32015R2318, 32015R2319, 32015R2320, 32015R2321,
32015R2351, 32015R2455.

6 април 2016

Бр. 68 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 68

6 април 2016

6 април 2016

Бр. 68 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 68

6 април 2016

6 април 2016

Бр. 68 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 68

6 април 2016

6 април 2016

Бр. 68 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 68

6 април 2016

6 април 2016

Бр. 68 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 68

6 април 2016

6 април 2016

Бр. 68 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 68

6 април 2016

6 април 2016

Бр. 68 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 68

6 април 2016

6 април 2016

Бр. 68 - Стр. 21

1950.
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за
земјоделство и рурален развој („Службен весник на
Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12,
15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15,
154/15, 11/16 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година,
донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ
НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016
година („Службен весник на Република Македонија“
бр.2/16, 27/16 и 50/16) во членот 2 по став (2) се додава
нов став (3) кој гласи:
„(3) Поблиските критериуми од дел I мерка број
1-а. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година се следни:
1-а.

Директни плаќања за откупена
пченица од реколта 2015 од домашно производство

-Корисници на оваа подмерка се правни лица-откупувачи на пченица запишани во регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои извршиле откуп и
исплата на пченица од реколта 2015 година од домашно производство врз основа на договори за откуп
согласно член 32 од Законот за земјоделство и рурален развој склучени со земјоделски стопанства,
-директните плаќања се однесуваат на реализираниот
откуп на домашна меркантилна пченица заклучно со
31.12.2015 година;
-Висината на директните
плаќања изнесува 1,00 денари по килограм откупена
пченица од домашно производство.

Ставовите (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови
(4), (5), (6), (7) и (8).
Член 2
Во членот 3 по ставот (2) се додава нов став (3) кој
гласи:

„(3) Спроведување на мерката 1-а. од член 2 став
(3) од оваа уредба се врши врз основа на следните податоци:
- списоци доставени од правните лица-откупувачи
на пченица за откупени и исплатени количини на пченица од реколта 2015 заклучно со 31.12.2015 година и
- склучени договори за откуп и/или договори за
компензација, кантарски белешки и фактури за извршена исплата/компензација.“.
Ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8),(9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16), (17), (18) и (19) стануваат ставови
(4), (5), (6), (7),(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19) и (20).
Член 3
Во членот 4 во точка 1. зборовите „До 31 мај 2016
година“ се заменуваат со зборовите „До 30 јуни 2016
година“.
Во точката 4. алинеја 1 зборовите „до 30 април 2016
година“ се заменуваат со зборовите „до 16 мај 2016 година“.
Во точката 5 по бројот „1.17.“ се додаваат зборовите „и 1-а.“.
Член 4
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3035/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1951.
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 5.4.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движните ствари – аудио книги, и
тоа:

Стр. 22 - Бр. 68

6 април 2016

6 април 2016

Бр. 68 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 68

6 април 2016

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална и
универзитетска библиотека ,,Св. Климент Охридски” - Скопје.
Член 3
Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на Националната и универзитетска библиотека ,,Св. Климент Охридски” - 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. 42-1664/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1952.
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 ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНИОТ
СОJУЗ НА СЛЕПИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движните ствари – аудио книги, и тоа:

6 април 2016

Бр. 68 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 68

6 април 2016

6 април 2016

Бр. 68 - Стр. 27

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Националниот
сојуз на слепите на Република Македонија.
Член 3
Министерот за труд и социјална политика склучува договор со претседателот на Националниот сојуз на
слепите на Република Македонија 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. 42-1665/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1953.
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 ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНОТО
УЧИЛИШТЕ ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД ,,ДИМИТАР ВЛАХОВ“- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движните ствари – аудио книги и тоа:

Стр. 28 - Бр. 68

6 април 2016

6 април 2016

Бр. 68 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 68

6 април 2016

6 април 2016

Бр. 68 - Стр. 31

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Државното училиште за деца и младинци со оштетен вид ,,Димитар
Влахов” - Скопје.
Член 3
Министерот за труд и социјална политика склучува
договор со директорот на Државното училиште за деца
и младинци со оштетен вид ,,Димитар Влахов” -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“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2202/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1955.
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за ревизија
(„Службен весник на Република Македонија” 158/10,
135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 и 23/16),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе

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

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА 2015 ГОДИНА

1954.
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 5.4.2016 година, донесе

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работата на Советот за унапредување и
надзор на ревизијата на Република Македонија за 2015
година, бр. 02-106/1 од 9.2.2016 година, донесен од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-1666/1
5 април 2016 година
Скопје

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за внатрешни
работи се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари – објекти, кои се наоѓаат во м.в Лслатина, КО Голема Црцорија запишани во Имотен лист
бр. 349, сопственост на Република Македонија, и тоа:
- КП бр. 1196/2, зграда бр. 1, влез 1, кат ПР, намена
на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна
површина од 19 м2,
- КП бр. 1196/2, зграда бр. 1, влез 1, кат ПР, намена
на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна
површина од 8 м2,
- КП бр. 1199/3, зграда бр. 1, влез 1, кат ПР, намена
на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна
површина од 250 м2,
- КП бр. 1199/3, зграда бр. 1, влез 1, кат ПР, намена
на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна
површина од 8 м2,
- КП бр. 1199/3, зграда бр. 1, влез 1, кат ПР, намена
на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна
површина од 6 м2,
- КП бр. 1199/3, зграда бр. 1, влез 1, кат СУ, намена
на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна
површина од 146 м2,
- КП бр. 1199/3, зграда бр. 1, влез 1, кат СУ, намена
на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна
површина од 18 м2,
- КП бр. 1199/3, зграда бр. 2, влез 1, кат ПР, намена
на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна
површина од 6 м2,
- КП бр. 1200/2, зграда бр. 1, влез 1, кат ПР, намена
на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна
површина од 31 м2.

Бр. 42-2241/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1956.
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни
простории на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.13/13, 69/13, 104/13,
27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15 и 6/16),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ ДАДЕНИ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар - деловен простор во сопственост на Република Македонија, а даден на трајно користење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски
железници - Скопје, кој се наоѓа во Скопје, на улица
„Братфорска" број 1, на КП 6085 за КО Карпош, запишан во Имотен лист бр.53518, зграда 1, со намена
на зграда Б4, влез 1, приземје, локал Л1, со намена
на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 75 м2, со вкупна проценета пазарна вредност
од 5.827.371,00 денари.
Проценетата пазарна вредност од став 1 од овој
член претставува вкупна почетна цена за јавно наддавање.

Стр. 32 - Бр. 68
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Член 2
Се овластува Јавното претпријатие за железничка
инфраструктура Македонски железници - Скопје да ја
води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за продажба на деловниот простор.

ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ ДАДЕНИ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ

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

Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар - деловен простор во сопственост на Република Македонија,
а даден на трајно користење на Јавното претпријатие за
железничка инфраструктура Македонски железници Скопје, кој се наоѓа во Скопје на улица „Братфорска"
број 1, на КП 6085 за КО Карпош, запишан во Имотен
лист бр.53520, зграда 1, со намена на зграда Б4, влез 2,
приземје, локал Л2, со намена на посебен дел од зграда
ДП, со внатрешна површина од 161 м2, со вкупна проценета пазарна вредност од 9.239.637,00 денари.
Проценетата пазарна вредност од став 1 од овој
член претставува вкупна почетна цена за јавно наддавање.

Бр. 42-2308/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1957.
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни
простории на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.13/13, 69/13, 104/13,
27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15 и 6/16),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА IIА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ ДАДЕНИ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар - деловен простор во сопственост на Република Македоиија, а даден на трајно користење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски
железници - Скопје, кој се наоѓа во Скопје на улица
„Братфорска" број 1, на КП 6085 за КО Карпош, запишан во Имотен лист бр.53519, зграда 1, со намена
на зграда Б4, влез 2, приземје, локал Л1, со намена
на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 162 м2, со вкупна проценета пазарна вредност
од 11.217.969,00 денари.
Проценетата пазарна вредност од став 1 од овој
член претставува вкупна почетна цена за јавно наддавање.
Член 2
Се овластува Јавното претпријатие за железничка
инфраструктура Македонски железници - Скопје да ја
води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за продажба на деловниот простор.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-2308/2
5 април 2016 година
Скопје

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

1958.
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни
простории на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.13/13, 69/13, 104/13,
27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15 и 6/16),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе

Член 2
Се овластува Јавното претпријатие за железничка
инфраструктура Македонски железници - Скопје да ја
води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за продажба на деловниот простор.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2308/3
5 април 2016 година
Скопје

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

1959.
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни
простории на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.13/13, 69/13, 104/13,
27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15 и 6/16),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ ДАДЕНИ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар - деловен простор во сопственост на Република Македонија,
а даден на трајно користење на Јавното претпријатие за
железничка инфраструктура Македонски железници Скопје, кој се наоѓа во Скопје на улица „Братфорска"
број 1, на КП 6085 за КО Карпош, запишан во Имотен
лист бр.53521, зграда 1, со намена на зграда Б4, влез 3,
приземје, локал Л1, со намена на посебен дел од зграда
ДП, со внатрешна површина од 77м2, со вкупна проценета пазарна вредностод 5.662.551,00 денари.
Проценетата пазарна вредност од став 1 од овој
член претставува вкупна почетна цена за јавно наддавање.
Член 2
Се овластува Јавното претпријатие за железничка
инфраструктура Македонски железници - Скопје да ја
води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за продажба на деловниот простор.

6 април 2016

Бр. 68 - Стр. 33

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2308/4
5 април 2016 година
Скопје

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

1960.
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 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ПРАВДА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за правда се
даваaт на трајно користење без надомест недвижни
ствари, во зграда 1, влез 1, кат 1, просторија бр. 15
со површина од 15.19 м2 и просторија бр.16 со површина од 15.19 м2 кои се наоѓаат на ул. „Бел Камен“
број 13, на КП бр. 8519/3, КО Виница, запишани во
Имотен лист број 1, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен веник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2316/1
29 март 2016 година
Скопје

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

1961.
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 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ–СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници–Скопје,
се даваат на трајно користење, без надоместок, недвижни ствари – објекти на Железничкото одмаралиште
„Претор“- Ресен, кои се наоѓаат во Претор на КП бр.
477 за КО Претор, запишани во Имотен лист бр. 379
сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 608 м² и тоа:
- број на зграда 30, намена на зграда и други објекти Б4-6 , приземје, влез 1, влез на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна
површина од 38 м²;

- број на зграда 30, намена на зграда и други објекти Б4-6, приземје, влез 2, број на посебен дел од зграда
1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна
површина од 38 м²;
- број на зграда 32, намена на зграда и други објекти Б4-6, приземје, влез 1, број на посебен дел од зграда
1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна
површина од 3 м²;
- број на зграда 32, намена на зграда и други објекти Б4-6, приземје, влез 1, број на посебен дел од зграда
1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна
површина од 331 м²;
- број на зграда 33, намена на зграда и други објекти Б4-6, приземје, влез 1, број на посебен дел од зграда
1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна
површина од 35 м²;
- број на зграда 34, намена на зграда и други објекти Б4-6, приземје, влез 1, број на посебен дел од зграда
1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна
површина од 34 м²;
- број на зграда 35, намена на зграда и други објекти Б4-6, приземје, влез 1, број на посебен дел од зграда
1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна
површина од 6 м²;
- број на зграда 35, намена на зграда и други објекти Б4-6, приземје, влез 1, број на посебен дел од зграда
1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна
површина од 10 м²;
- број на зграда 35, намена на зграда и други објекти Б4-6, приземје, влез 2, број на посебен дел од зграда
1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна
површина од 11 м²;
- број на зграда 36, намена на зграда и други објекти Б4-6, приземје, влез 1, број на посебен дел од зграда
1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна
површина од 43 м²;
- број на зграда 36, намена на зграда и други објекти Б4-6, приземје, влез 2, број на посебен дел од зграда
1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна
површина од 2 м²;
- број на зграда 36, намена на зграда и други објекти Б4-6, приземје, влез 2, број на посебен дел од зграда
1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна
површина од 10 м²;
- број на зграда 36, намена на зграда и други објекти Б4-6, приземје, влез 3, број на посебен дел од зграда
1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна
површина од 2 м²;
- број на зграда 36, намена на зграда и други објекти Б4-6, приземје, влез 3, број на посебен дел од зграда
1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна
површина од 11 м²;
- број на зграда 36, намена на зграда и други објекти Б4-6, приземје, влез 4, број на посебен дел од зграда
1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна
површина од 11 м²;
- број на зграда 36, намена на зграда и други објекти Б4-6, приземје, влез 4, број на посебен дел од зграда
1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна
површина од 2 м²;
- број на зграда 36, намена на зграда и други објекти Б4-6, приземје, влез 5, број на посебен дел од зграда
1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна
површина од 10 м²;
- број на зграда 36, намена на зграда и други објекти Б4-6, приземје, влез 5, број на посебен дел од зграда
1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна
површина од 2 м² и
- број на зграда 37, намена на зграда и други објекти Б4-6, приземје, влез 1, број на посебен дел од зграда
1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна
површина од 9 м².
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-2527/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1962.
Врз основа на член 88 став 2 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија” 37/97,
25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07,
102/08, 161/08, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12,
39/14, 44/14 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15 и
27/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за внатрешна организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија бр.02-586/2 од
4.4.2016 година, донесен од Управниот одбор на
Агенцијата за вработување на Република Македонија
на седницата одржана на 4.4.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-2561/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1963.
Врз основа на член 88 став 2 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.37/97,
25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07,
102/08, 161/08, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12,
39/14, 44/14 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15 и
27/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ
МЕСТА ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за систематизација на работните места во
Агенцијата за вработување на Република Македонија бр.02-586/3 од 4.4.2016 година, донесен од
Управниот одбор на Агенцијата за вработување на
Република Македонија, на седницата одржана на
4.4.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2566/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1964.
Врз основа на член 21-а став 4 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 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, СТОПАНИСУВАЊЕ И ПРЕНОС НА ДВЕ МАЛИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ НА РЕГИОНАЛНИОТ ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ „СТУДЕНЧИЦА“ - КИЧЕВО
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
поништување на постапката за доделување на договор
за воспоставување на јавно приватно партнерство за
проектирање, финансирање, изградба, стопанисување и
пренос на две мали хидро централи на регионалниот
водоснабдителен систем „Студенчица“ - Кичево бр.02431/1-3/1 од 10.3.2016 година, донесена од Управниот
одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување
„Студенчица“ Кичево на седницата одржана на
10.3.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2580/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1965.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА ЗА 2015
ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО
1. Со оваа Одлука се дава согласност на Годишната
сметка и Извештајот за работа за 2015 година на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, бр.02-328/1-3/1 од 25.2.2016 година, донесена од
Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 25.2.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2582/1
5 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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1966.
Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО
РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО
ЗА ФИНАНСИСКАТА 2015 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
употреба на средствата остварени со работењето на
Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“
Кичево за финансиската 2015 година, бр.02-328/1-3/1-1
од 25.2.2016 година, донесена од Управниот одбор на
ова јавно претпријатие на седницата, одржана на
25.2.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2582/2
5 април 2016 година
Скопје

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

1967.
Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните
претпријатија (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14,25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА
2016 ГОДИНА НА ЈП ,,МАКЕДОНСКИ ШУМИ’’ – П.О.
– СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната
инвестициона програма за 2016 година на ЈП ,,Македонски шуми’’ – п.о. – Скопје, бр.02-234/9 од
1.4.2016 година, усвоена од Управниот одбор на ова
јавно претпријатие.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2584/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1968.
Врз основа на член 21–а став 2 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 5.4.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ И СТОПАНИСУВАЊЕ
НА КОГЕНЕРАТИВНА ПОСТРОЈКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ЗА ТЕХНИЧКА
ПАРЕА
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за инсталирање, финансирање и стопанисување на когенеративна постројка за производство
на електрична енергија и топлинска енергија за греење
и за техничка пареа бр.141/2015, објавена со Одлуката
за започнување постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на когенеративна постројка за производство на
електрична енергија и топлинска енергија за греење и
за техничка пареа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/15).
2. Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за инсталирање, финансирање и стопанисување на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа
се поништува согласно член 169 став 1 алинеја 2 од Законот за јавните набавки, од причини што не е поднесена ниту една понуда.
3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на
јавно приватно партнерство за изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
166/15).
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2598/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1969.
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 седница, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА
НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.1226
нас.Градско ББ за КО Градско и тоа број на зграда/објект во парцела-3;намена на зграда А1-1; влез-1; катпр;број на посебен дел од зграда-1, намена на посебниот дел од зградата-СТ со површина од 33 м2 во корист
на Република Македонија во Катастарот на недвижности.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-2633/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1970.
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 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.1226
нас.Градско ББ за КО Градско и тоа број на зграда/објект во парцела-2; намена на зграда А1-1; влез-1; катпр; број на посебен дел од зграда-1, намена на посебниот дел од зградата-СТ со површина од 52м2, 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. 42-2634/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1971.
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 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижна ствар-објект кој се наоѓа на ул.,,Благој Ѓорев“ бб за КО Велес на КП бр.10290 и тоа:
- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез-1, кат-ПР,
намена на посебниот дел од зградата-СТ, со површина
од 39 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-2635/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1972.
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 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари -објекти на ул. „Октомвриска Револуција“ бр. 14 кои се наоѓаат на КП 523/1 КО Карпош и тоа:
- Зграда бр.2, намена на зградата и други објекти во
В1-2, влез 1, кат ПР, број на посебниот дел на зградата
1, намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна површина од 664 м2;
- Зграда бр.2, намена на зградата и други објекти во
В1-2, влез 1, кат ПР, број на посебниот дел на зградата
1, намена на посебниот дел од зградата ПП со внатрешна површина од 101 м2;
- Зграда бр.2, намена на зградата и други објекти во
В1-2, влез 1, кат К1, број на посебниот дел на зградата
1, намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна површина од 307 м2;
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2636/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1973.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРЕОБРАЗБА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ
Член 1
Co оваа одлука престанува да важи Одлуката за
преобразба на Јавното претпријатие за стопанисување
со објекти за спорт во сопственост на Република Маке-
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донија во Друштво со ограничена одговорност бр.428818/1 од 25.8.2015 година и бр.42-9500/1 од 15.9.2015
година („Службен весник на Република Македонија“,
бр. 148/2015 и 167/2015).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2720/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1974.
Врз основа на член 4 став 1 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕОБРАЗБА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ
Член 1
Co оваа одлука се врши преобразба на Јавното
претпријатие за стопанисување со објектите за спорт
во сопственост на Република Македонија, во Друштво
со ограничена одговорност (во натамошниот текст:
Друштвото), пo пат на вложување на средства од страна на правното лице: Друштво за изградба, управување
и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“
ДООЕЛ - Скопје.
Член 2
Друштвото ќе работи и ќе учествува во правниот
промет под името:
Друштво за управување и користење на спортски
објекти СПОРТ 1 ДОО Скопје.
Скратениот назив на Друштвото е: Друштво
СПОРТ 1 ДОО Скопје.
Член 3
Седиштето на Друштвото е на ул. „Димитар Влахов“ бр. 4 , (приземје) Скопје, општина Центар.
Член 4
Приоритетна дејност на друштвото ќе биде:
92.61/0 - Дејност на спортски арени и стадиони.

за изградба, управување и издавање на повеќенаменска
сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје и истата се
состои од предмети и ствари во вкупна вредност од
6.953,95 евра или во денарска противвредност според
среден девизен курс на НБРМ, на денот на извршената
процена, во износ од 427.667,80 денари.
Содружниците секој посебно учествува во основната главнина со непарични влогови и тоа:
Основниот влог на Владата на Република Македонија изнесува 127.042,00 денари -непаричен влог, што
претставува 29,71% од основната главнина и истиот се
состои од мебел и компјутерска опрема, детално опишани во Извештајот за извршена репроцена на подвижен имот СВ V бр. 62/2016 од 30.3.2016 година, од Бирото за судски вештачења.
Основниот влог на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ - Скопје во Друштвото изнесува
300.625,80 денари - непаричен влог, што претставува
70,29% од основната главнина и истиот се состои од
мебел, детално опишано во Извештајот за извршена
репроцена на подвижен имот СВ V бр. 62/2016 од
30.3.2016 година на Бирото за судски вештачења.
Член 7
Co спортските објекти во сопственост на Република
Македонија со кои до денот на склучувањето на Договорот од член 10 од оваа одлука, стопанисувало Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за
спорт во сопственост на Република Македонија, продолжува да стопанисува Друштвото за управување и
користење на спортски објекти СПОРТ 1 ДОО Скопје.
Спортските објекти од став 1 на овој член се запишуваат во Катастарот на недвижностите како сопственост на Република Македонија, со прибележување на
правото на стопанисување на Друштвото од член 1 од
оваа одлука.
Член 8
Co Друштвото управува управител кој се избира и
разрешува со одлука на собирот на содружниците.
Член 9
Во постапката за преобразба на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија, вработените, имотот,
средствата, правата и обврските поврзани со дејноста
на инвестиционо и тековно одржување на објектите за
спорт, дејноста на користење на објектите за спорт од
објектите во спортот и другите субјекти, дејноста на
утврдување на висината на закупот, односно склучување на договори за закуп на делови од објекти што не се
во функција на спортот и дејноста на планирање и изградба на нови објекти за спорт, од денот на отпочнувањето на примената на оваа одлука ги презема Друштвото.

Член 5
Содружници на друштвото се:
1. Владата на Република Македонија, со седиште на
бул. „Илинден“ бр. 2, со ЕМБС 4064674 и
2. Друштвото за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. „8ми Септември“ бр. 13 ,
Скопје, со ЕМБС 6125646.

Член 10
Друштвото се основа со Договор за основање на
друштвото што ќе биде склучен помеѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ - Скопје, кое има иста или слична дејност во управување и користење на спортски објекти,
во рок од 15 дена од денот на влегувањето на сила на
оваа одлука.

Член 6
Основната главнина на друштвото во целост ја сочинуваат основните средства на Јавното претпријатие
за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на
Република Македонија и основниот влог на Друштвото

Член 11
Co договорот за Друштвото поблиску се уредуваат:
фирмата и седиштето; предметот на работење на друштвото; времетраењето на друштвото; износ на основната главнина и износот на влогот на секој содружник од-
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делно и извештај од овластен проценувач, доколку влогот на содружникот е непаричен; ЕМБС на содружниците; застапување на друштвото; правата и обврските
што содружниците ги имаат спрема друштвото, како и
правата и обврските кои што ги има друштвото спрема
основачите; начинот и мерилата на распределба на добивката и начинот на покривање на загубата; начинот
на управување со друштвото и престанување на друштвото, како и други прашања што се од значење за
Друштвото, а не се во спротивност со закон.
Член 12
За организацијата, работењето на друштвото и уписот во трговскиот регистар соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за трговските друштва.
Член 13
Органите на управување на Јавното претпријатие за
стопанисување со објектите за спорт во сопственост на
Република Македонија продолжуваат да ги вршат функциите, обврските и правата до конституирањето на
Друштвото.
До донесување на актите на Друштвото, ќе се применуваат актите на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија, што не се во спротивност со закон и
оваа одлука.
Член 14
Co денот на отпочнувањето на примената на оваа
одлука, престанува да важи Одлуката за основање на
Јавно претпријатие за стопанисување со објектите за
спорт во сопственост на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2000).
Член 15
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2720/2
5 април 2016 година
Скопје

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

1975.
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09, 24/11 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
- МЕРКАНТИЛНА ПЧЕНИЦА
Член 1
Да се изврши продажба на 13.000 тони меркантилна пченица од стоковните резерви заради обновување.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за

судски вештачења бр.СВ V 2/16 од 15.02.2015 година,
во која е проценета вредноста на движната ствар на износ од 142.870.000,00 денари, односно 10,99 ден./кг.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува проценетата вредност и истата изнесува
10,99 ден./кг.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2721/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1976.
Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија” бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА
ПОВРШИНИ ДО 3 ХЕКТАРИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас
за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна
сопственост за површини до 3 хектари бр.11/16, со архивски бр. 17-3724/1 од 18.3.2016 година, распишан од
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-2722/1
22 март 2016 година
Скопје

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

1977.
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 ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА
УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба
за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија и престанува користењето на движните
ствари и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Националната установа Музеј на Македонија.
Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува
договор со директорот на Националната установа Музеј на Македонија, со кој се регулираат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-2746/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1978.
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 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
Член 1
Со оваа одлука на Агенцијата за млади и спорт се
дава на трајно користење, без надомест, недвижна
ствар, дел од објект кој се наоѓа на ул. „Свети Кирил и
Методиј“ бб во Скопје, на КП бр. 13521/3, КО Центар
1, запишан во Имотен лист број 107150, сопственост на
Република Македонија, и тоа:
- Зграда бр.1, влез 1, кат К 6, број на посебниот дел
на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП,
со површина од 221 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат К 6, намена на посебниот
дел од зградата Х, со површина од 53 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат К 7, број на посебниот дел
на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП,
со површина од 235 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат К 7, намена на посебниот
дел од зградата Х, со површина од 45 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат К 8, број на посебниот дел
на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ПП,
со површина од 22 м2, од вкупно 75м2 ;
- Зграда бр.1, влез 1, кат К 8, број на посебниот дел
на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП,
со површина од 81 м2 од вкупно 193 м2;

- Зграда бр.1, влез 1, кат К 8, намена на посебниот
дел од зградата Х, со површина од 8 м2 од вкупно 29
м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПО-1, број на посебниот
дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата
ГМ, со површина од 56 м2 од вкупно 194 м2;
Зграда бр.1, влез 1, кат ПО-1, број на посебниот дел
на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата П,
со површина од 16 м2 од вкупно 54 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПО-1, намена на посебниот
дел од зградата КГП, со површина од 69 м2 од вкупно
241 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПО-1, намена на посебниот
дел од зградата Х, со површина од 4 м2 од вкупно 13
м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПО-2, намена на посебниот
дел од зградата КГП, со површина од 39 м2 од вкупно
135 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПО-2, број на посебниот
дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата
П, со површина од 83 м 2 од вкупно 229 м2 ;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПО-2, број на посебниот
дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата
ГМ, со површина од 20 м2 од вкупно 71 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПО-2, намена на посебниот
дел од зградата Х, со површина од 17 м2 од вкупно 58
м2;
- Зграда бр. 1, влез 1, кат ПО-2, намена на посебниот дел од зградата ЛФ, со површина од 6 м2 од вкупно
22 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПР, број на посебниот дел
на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП,
со површина од 11 м2, од вкупно 193м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПР, број на посебниот дел
на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ПП,
со површина од 1 м2 од вкупно 2м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПР, намена на посебниот
дел од зградата Х, со површина од 25 м2, од вкупно 86
м2;
- Зграда бр.1, влез 1, намена на посебниот дел од
зградата ХС, со површина од 80 м2 од вкупно 277 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2747/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1979.
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 5.4.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Член 1
Со оваа одлука на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се дава на трајно користење,
без надомест, недвижна ствар, дел од објект кој се наоѓа на ул. „Свети Кирил и Методиј“ бб во Скопје, на
КП бр. 13521/3, КО Центар 1, запишан во Имотен лист
бр. 107150, сопственост на Република Македонија, и
тоа:
- Зграда 1, влез 1, кат К 1, број на посебниот дел од
зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП, со
површина од 207 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат К 1, намена на посебниот
дел од зградата Х, со површина од 66 м2;
- Зграда бр.1, влез 1 кат К 2, број на посебниот дел
на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП,
со површина од 236 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат К 2, намена на посебниот
дел од зградата Х, со површина од 53 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат К 3, број на посебниот дел
на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП,
со површина од 233 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат К 3, број на посебниот дел
на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ПП,
со површина од 25 м2;
- Зграда бр.1, влез 1 кат К 3, намена на посебниот
дел од зградата Х, со површина од 45 м2;
-Зграда бр.1, влез 1 кат К 4, број на посебниот дел
на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП,
со површина од 232 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат К 4, намена на посебниот
дел од зградата Х, со површина од 45 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат К 5, број на посебниот дел
на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП,
со површина од 224 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат К 5, намена на посебниот
дел од зградата Х, со површина од 52 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат К 8, број на посебниот дел
на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ПП,
со површина од 49 м2, од вкупно 75 м2 ;
- Зграда бр.1, влез 1, кат К 8, број на посебниот дел
на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП,
со површина од 103 м2 од вкупно 193 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат К 8, намена на посебниот
дел од зградата Х, со површина од 19 м2 од вкупно 29
м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПО-1, број на посебниот
дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата
ГМ, со површина од 127 м2 од вкупно 194 м2;
Зграда бр.1, влез 1, кат ПО-1, број на посебниот дел
на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата П,
со површина од 35 м2 од вкупно 54 м2;
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- Зграда бр.1, влез 1, кат ПО-1, намена на посебниот
дел од зградата КГП, со површина од 158 м2 од вкупно
241 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПО-1, намена на посебниот
дел од зградата Х, со површина од 8 м2, од вкупно 13
м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПО-2, намена на посебниот
дел од зградата КГП, со површина од 88 м2 од вкупно
135 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПО-2, број на посебниот
дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата
П, со површина од 125 м 2 од вкупно 229 м2 ;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПО-2, број на посебниот
дел на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата
ГМ, со површина од 47 м2 од вкупно 71 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПО-2, намена на посебниот
дел од зградата Х, со површина од 38 м2 од вкупно 58
м2;
- Зграда бр. 1, влез 1, кат ПО-2, намена на посебниот дел од зградата ЛФ, со површина од 15 м2 од вкупно
22 м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПР, број на посебниот дел
на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ДП,
со површина од 48 м2 од вкупно 193м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПР, број на посебниот дел
на зградата 1, намена на посебниот дел од зградата ПП,
со површина од 1 м2 од вкупно 2м2;
- Зграда бр.1, влез 1, кат ПР, намена на посебниот
дел од зградата Х, со површина од 56 м2 од вкупно 86
м2;
- Зграда бр.1, влез 1, намена на посебниот дел од
зградата ХС, со површина од 181 м2 од вкупно 277 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2749/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1980.
Врз основа на член 20 став (3) 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 5.4.2016 година,
донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА
И ВЕТЕРИНАРСТВО ЗА 2015 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство за 2015 година, број 02-2086/1 од 11 март
2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2772/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1981.
Врз основа на член 20 став (5) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15 и 39/16),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА ЧЛЕНОВИТЕ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ФИЛМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се определува паричен надоместок
на претседателот и на членовите на Управниот одбор
на Агенцијата за филм на Република Македонија по
седница и присуство на истата и тоа:
- за претседателот на Управниот одбор 6.000,00 денари
- за членовите на Управниот одбор 5.000,00 денари.
Член 2
Определениот надоместок за претседателот и за членовите на Управниот одбор на Агенцијата за филм на
Република Македонија на месечно ниво не може да го
надминува апсолутниот износ од:
- 12.000,00 денари за претседателот на Управниот
одбор,
- 10.000,00 денари за членовите на Управниот одбор.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2951/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1982.
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 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА ЦРВЕН КРСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Црвен крст на Република Македонија бр. 091588/1 од 4.4.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3233/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1983.
Врз основа на член 99-б став (1) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16 и
53/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ПОМОШ ЗА ИСПЛАТА НА ЗАГУБИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И НЕПОВОЛНИ
КЛИМАТСКИ НАСТАНИ
Член 1
Со оваа одлука се утврдува дополнителна помош за
исплата на загуби предизвикани од природни непогоди
и неповолни климатски настани на лица кои не се корисници на средства согласно член 14 од Законот за
земјоделство и рурален развој.
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Член 2
Дополнителната помош од членот 1 на оваа одлука
се исплаќа во висина од 100% од утврдената загуба на
приходи од продажба на земјоделски растенија и животни на земјоделски имот и штети на стакленици и
пластеници.
Загубата од ставот 1 на овој член се утврдува
согласно Уредбата за начинот на утврдување на
неповолниот климатски настан, настанатата штета,
пресметувањето на загубата на приходот, пресметката на штетата, постапката за исплатата на помошта.
Член 3
Дополнителната помош од членот 2 на оваа одлука
се исплаќа согласно мерка 8 предвидена во Програмата
за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3235/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1984.
Врз основа на член 19 точка 11 алинеја 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 седница,
одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПOЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ И ЗОНИТЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ
ЗА ОДБРАНАТА
Член 1
Во Одлуката за определување на објектите и зоните
од значење за одбраната („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/03), во членот 2, по ставот 1 се
додава нов став 2, кој гласи:
„Како објекти и зони од значење на одбраната
се сметаат и објектите и зоните кои се наоѓаат на
подрачјето на територијата на Република Македонија, за кое е прогласено постоење на кризна состојба, а во која учествува дел од Армијата на Република Македонија врз основа на акт донесен согласно закон“.

Член 2
Во членот 4 по зборовите „од значење за одбраната“ се става запирка и се додаваат зборовите: „од
член 3 од оваа одлука“.
Член 3
Оваа одлука влегува во силa наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3304/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1985.
Врз основа на член 20, став 2, од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за
2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.209/15),a во врска со член 49 од Законот за
здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/2010 и 135/2011), Одлуката за
критериумите и постапката за распределба на средствата за финансирање на програмските активности на
здруженија на граѓани и фондации од Буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија” бр.23/2009) и точка 2 од Програмата за
финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2016 година, Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И
ФОНДАЦИИ СО ЦЕЛ ПРОМОВИРАЊЕ НА МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ОДНОСИ И СПРОВЕДУВАЊЕ
НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа Одлука се врши распределба на
10.000.000, 00 денари од планираните средства во
Буџетот на Република Македонија за 2016 година,
раздел 04010 – Секретаријат за спроведување на
Рамковниот договор, потпрограма 21 – Промоција на
меѓуетнички односи, ставка 463 – Трансфери до
невладини организации, наменети за финансирање
на програмските активности на здруженија и фондации со цел промовирање на меѓуетничките односи,
на следниве здруженија и фондации:
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Член 2
Се задолжуваат здруженијата и фондациите од член 1 од одлуката, во рок од 30 дена по завршувањето на
своите програмски активности да достават извештај за користењето на средствата до Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор при Владата на Република Македонија.
Член 3
За извршување на оваа одлука се грижи Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-3314/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1986.
Врз основа на член 18 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 209/15), a во врска со член 49, став (1) од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“, бр.52/10 и 135/11), член 2 од Одлуката за критериумите и постапката за распределба на средствата за финансирање на програмските активности на здруженија на граѓани и фондации од Буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.23/09) и точка 2 од Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2016 година („Службен весник на Република Македонија” бр.2/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА
НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА
И ФОНДАЦИИ
Член 1
Со оваа одлука се врши распределба на 12.000.000 денари од планираните средства во Буџетот на Република Македонија за 2016 година, раздел 040.01-Влада на Република Македонија, Потпрограма 10-Администрација, ставка 463-Трансфер до невладини организации, наменети за финансирање на програмските активности
на здруженијата и фондациите, како учество на Републиката во финансирањето на следните здруженија и фондации:
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Член 2
Се задолжуваат здруженијата и фондациите од член
1 од Одлуката, во рок од 30 дена по завршувањето на
своите програмски активности, а најдоцна до 31 јануари 2017 година, да достават извештај за користењето
на средствата до Генералниот секретаријат на Владата
на Република Македонија.
Член 3
За извршување на оваа одлука се грижи Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-3315/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1987.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15,192/15 и
61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП.бр.9744, КП.бр.9764,
КП.бр.9791, КП.бр.9793, КП.бр.9794, КП.бр.9798 во
КО Драчево 2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1988.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Урбанистички
план за село Могила, со граница на плански опфат дефинирана со Општ акт за село Могила, донесен од Советот на општина Могила со Одлука бр.08-970/5 од
27.7.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/2
5 април 2016 година
Скопје

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

1989.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
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урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП 97/5, КП 640 и КП 641
во КО Долно Лисиче, Oпштина Aеродром.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/3
5 април 2016 година
Скопје

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

1990.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП 2456, дел од КП 2464,
КП 4152 и дел од КП 2326 во КО Црешево, Oпштина
Гази Баба.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/4
5 април 2016 година
Скопје

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

1991.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП.бр.18, КП.бр.19, КП.бр.20/1,
КП.бр.20/2, КП.бр.20/3, КП.бр.21/2, КП.бр.21/3, КП.бр.21/4,
КП.бр.22, КП.бр.25/1, КП.бр.25/2, КП.бр.26/1, КП.бр.26/3,
КП.бр. 26/4, КП.бр.26/5 КП.бр.27/1, КП.бр. 31/1, КП.бр.31/3,
КП.бр.31/4, КП.бр.33/1, КП.бр.33/2, КП.бр.36/1, КП.бр.36/2,
КП.бр.36/3, КП.бр.36/6, КП.бр.36/9, КП.бр.37/1, КП.бр.37/2,
КП.бр.39/1, КП.бр.39/2, КП.бр.40/1, КП.бр.40/4, КП.бр.43/1,
КП.бр.43/2, КП.бр.43/5, КП.бр.45/2, КП.бр.45/3, КП.бр.46/1,
КП.бр.49/1, КП.бр.49/2, КП.бр.50/1, КП.бр.50/2, КП.бр.51,
КП.бр.53, КП.бр.54, ,КП.бр.55/1, КП.бр.55/2, КП.бр.56/1,
КП.бр.56/2, КП.бр.56/3, КП.бр.56/4, КП.бр.56/5, КП.бр.56/6,
КП.бр.57, КП.бр.58, КП.бр.59, КП.бр.60, КП.бр.61, КП.бр.62,
КП.бр.63, КП.бр.64, КП.бр.65, КП.бр. 66, КП.бр.67, КП.бр.68,
КП.бр.69/1, КП.бр.69/2, КП.бр. 70/1, КП.бр.70/2, КП.бр.71,
КП.бр.72/1, КП.бр.72/2, КП.бр.73/1, КП.бр.73/2, КП.бр.74,
КП.бр.75, КП.бр.76/1, КП.бр.76/2, КП.бр.77/1, КП.бр.77/2,
КП.бр.78, КП.бр.79, КП.бр.80, КП.бр.81, КП.бр.82/1,
КП.бр.82/2, КП.бр.85/1, КП.бр.85/2, КП.бр.86, КП.бр.87,
КП.бр.88, КП.бр.89, КП.бр.90, КП.бр 91/2, КП.бр.92, КП.бр.94,
КП.бр.95/1, КП.бр.95/2, КП.бр.95/3, КП.бр.97, КП.бр.98/4,
КП.бр.99/2, КП.бр.101/1, КП.бр.101/3 КП.бр.101/4, КП.бр.101/5,
КП.бр.102/1, КП.бр.103/1, КП.бр.103/2, КП.бр.104, КП.бр.105,
КП.бр.106, КП.бр.107/1, КП.бр.107/4, КП.бр.342/1, КП.бр.342/3,
КП.бр. 346, КП.бр. 347, КП.бр.348, КП.бр.349, КП.бр.350,
КП.бр.351, КП.бр.368, КП.бр.370, КП.бр.371, КП.бр.372,
КП.бр.373, КП.бр.1632, КП.бр.1638, КП.бр.1647 и КП.бр.
1650 во KO Кадино.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/5
5 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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1992.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016
година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 237, КП бр. 425, КП бр. 240, КП бр.
221/1, КП бр. 427, КП бр. 216/1, КП бр. 220/1, КП бр.
220/4, КП бр. 225/1, КП бр. 268, КП бр. 271, КП бр. 233,
КП бр. 993/2, КП бр. 227, КП бр. 434/2, КП бр.218/2, КП
бр.426, КП бр. 246/1, КП бр. 423, КП бр. 222/3, КП бр.
222/1, КП бр. 222/4, КП бр. 222/5, КП бр. 232, КП бр.
249, КП бр. 250, КП бр. 224, КП бр. 226, КП бр. 228, КП
бр. 229, КП бр. 230, КП бр. 231, КП бр. 234, КП бр. 236,
КП бр. 238, КП бр. 239, КП бр. 242, КП бр. 246/2, КП бр.
264, КП бр. 265, КП бр. 266, КП бр. 419/1, КП бр. 223,
КП бр. 243/4, КП бр. 243/7, КП бр. 243/6, КП бр. 243/8,
КП бр. 243/5, КП бр. 267, КП бр. 243/2, КП бр. 243/3, КП
бр. 244/1, КП бр. 221/2, КП бр. 222/2, КП бр. 241, КП бр.
217/2, КП бр. 235/2, КП бр. 248/3, КП бр. 235/1, КП бр.
422/1, КП бр. 248/1 и КП бр. 248/2 во КО Долна Враштица, Општина Конче.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/6
5 април 2016 година
Скопје

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

1993.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП 757, КП 758, КП 759, КП
760, КП 761, КП 762, КП 763, КП 764, КП 771 и дел од
КП 782 КО Градец, во Oпштина Виница.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/7
5 април 2016 година
Скопје

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

1994.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
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урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП 13008/1, КП 13008/2, КП
13008/9, КП 13008/10, КП 13008/11, КП 13008/12, КП
15606/1, КП 15607/1, КП 15915/1, КП 10127/1, КП
10132, КП 10133/1, КП 10134, КП 10136, КО Кочани,
во Oпштина Кочани.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/8
5 април 2016 година
Скопје

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

1995.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016
година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 1121/5, КП бр. 1121/4, КП бр. 1118, КП
бр. 1117, КП бр. 1120 и КП бр. 1110-дел и КП бр. 1119
во КО Глишиќ, Oпштина Кавадарци.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/9
5 април 2016 година
Скопје

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

1996.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016
година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација на Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за „А.Р.М. ЧЕТВРТ 2“–Битола, Oпштина
Битола, донесен со Одлука на Советот на Општина Битола, бр.07-1791/3 од 6.9.2010 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/10
5 април 2016 година
Скопје

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

1997.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
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Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога на урбанистичко
планска документација на Детален урбанистички план
за УЕ 9, Блок 9.2, Блок 9.3, Блок 9.6 и Блок 9.7, дефинирани со Генерален урбанистички план за Град Прилеп, донесен со Одлука на Советот на Општина Прилеп, бр. 25-2888/5 од 28.12.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/11
5 април 2016 година
Скопје

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

1998.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15,
153/15, 192/15 и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација на Урбанистички план за село
Канатларци, со плански опфат дефиниран со граници
за градежно земјиште за село Канатларци, за кои е издадена Согласност од Републички комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, бр.03-20/97 од
3.6.1988 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/12
5 април 2016 година
Скопје

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

1999.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15,
153/15, 192/15 и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација на Урбанистички план за село
Селце, со плански опфат дефиниран со граници за градежно земјиште за село Селце, за кои е издадена Согласност од Републички комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство,бр.10-20/26 од 3.12.1987 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/13
5 април 2016 година
Скопје

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

6 април 2016

Бр. 68 - Стр. 57

2000.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за блок 05.06 во Градска Четврт ЈИ 05 – Општина Аеродром, во Генералниот урбанистички план за Град Скопје донесен со Одлука бр.
07-5068/1 од 3.12.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/14
5 април 2016 година
Скопје

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

2001.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на гене-

рални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за блок 06.06 во Градска Четврт ЈИ 06 – Општина Аеродром , во Генералниот урбанистички план за Град Скопје донесен со Одлука бр.
07-5068/1 од 3.12.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/15
5 април 2016 година
Скопје

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

2002.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за блок 06.07 во Градска Четврт JИ 06 – Општина Aеродром , во Генералниот урбанистички план за Град Скопје донесен со Одлука бр.
07-5068/1 од 3.12.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/16
5 април 2016 година
Скопје

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

Стр. 58 - Бр. 68

6 април 2016

2003.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за блок 06.06 во Градска Четврт СИ 06 – Општина Гази Баба , во Генералниот урбанистички план за Град Скопје донесен со Одлука бр.
07-5068/1 од 03.12.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/17
5 април 2016 година
Скопје

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

2004.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на гене-

рални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за блок 06.08 во Градска Четврт СИ 06 – Општина Гази Баба, во Генералниот урбанистички план за Град Скопје донесен со Одлука бр.
07-5068/1 од 3.12.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/18
5 април 2016 година
Скопје

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

2005.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за блок 06.09 во Градска Четврт СИ 06 – Општина Гази Баба, во Генералниот урбанистички план за Град Скопје донесен со Одлука бр.
07-5068/1 од 3.12.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/19
5 април 2016 година
Скопје

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

6 април 2016

Бр. 68 - Стр. 59

2006.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП 2529, КП 2531, КП 2532
, КП 2533, КП 2534, КП 2535, КП 2536, КП 2538, КП
2540, КП 2541, КП 2546, КП 2547, КП 2548, КП 2551,
КП 2552, КП 2553/1, КП 2554/1, КП 2554/2, КП 2555,
КП 2556, КП 2557, КП 2558, КП 2559/1, КП 2560/1, КП
2560/2, КП 2561/1, КП 2562, КП 2563/1, КП 2563/2, КП
2563/3, КП 2564/1, КП 2564/2, КП 2570, КП 2571, КП
2572, КП 2573, КП 2574, КП 2575, КП 2576, КП 2577,
КП 2578, КП 2579, КП 2580, КП 2581, КП 2582, КП
2582/1, КП 2582/2, КП 2582/3, КП 2582/4, КП 2583, КП
2584, КП 2585, КП 2586, КП 2587, КП 2588, КП 2589,
КП 2590, КП 2591, КП 2592/2, КП 479/1, КП 479/2, КП
480, КП 620/1, КП 620/2, КП 621, КП 622, КП 623 КО
Моране, во Oпштина Студеничани.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/20
5 април 2016 година
Скопје

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

2007.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП бр.47, КП бр.49, КП
бр.50, КП бр.51, КП бр.52, КП бр.53, дел од КП бр.54,
,КП бр.55, КП бр.56, КП бр.57, КП бр.59, КП бр.60,
КП бр.61, КП бр.62, КП бр.63, КП бр. 64, КП бр.65, КП
бр.66, КП бр.67, КП бр.68, КП бр.69, КП бр. 70/1, КП
бр.70/2, КП бр.72/2, КП бр.73, КП бр.74, КП бр. 75, КП
бр. 76, КП бр.77, КП бр. 78, КП бр.79, КП бр.80, КП
бр.81/1, КП бр. 85/1, КП бр.86, КП бр.87, КП бр.88, КП
бр. 177, КП бр. 178, КП бр.180, КП бр.181, КП бр.182,
КП бр.183, КП бр.184/1, дел од КП бр.184/2, дел од КП
бр.184/3, дел од КП бр.184/5, КП бр. 550/1, КП бр.79,
дел од КП бр. 99999/1, КО Трубарево.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/21
5 април 2016 година
Скопје

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

2008.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
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урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за на КП бр.1898, КО Кисела
Вода 1.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/22
5 април 2016 година
Скопје

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

2009.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП бр.1599, КП бр.1600/1,
КП бр.1600/2, КП бр.1601, КП бр.1602, КП бр. 1603,
КП бр.1604, КП бр.1605, КП бр.1606/1, КП бр 1608, КП
бр. 1609, КП бр.1610, КП бр.1611, КП бр.1612, КП
бр.1613, КП бр.1614, КП бр.1615, КП бр.1616, КП
бр.1617/1, КП бр.1617/2, КП бр.1618/1, КП бр.1618/2,
КП бр.1619/1, КП бр.1619/2, КП бр.1620/1, КП
бр.1620/2, КП бр.1621/1, КП бр.1621/3, КП бр.1622, КП
бр.1623, КП бр. 1624, КП бр.1625 , КП бр.1626, КП бр
1627, КП бр.1628, КП бр. 1629, КП бр.1630 , дел од КП
бр.1631, КП бр.1632/1, КП бр. 1632/2, дел од КП бр.
1633/1, дел од КП бр.1653, дел од КП бр.1633/7 КО Сопиште.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/23
5 април 2016 година
Скопје

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

2010.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП бр.216/1 и КП бр.5122/1
КО Радовиш - вон град.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3330/24
5 април 2016 година
Скопје

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

6 април 2016

2011.
Врз основа на член 36 став 6 од Закoнот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15) и член
2 од Одлуката за образување Национална комисија за
борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/01 и 82/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2016
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР,
НЕГОВ ЗАМЕНИК, НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕСТУВАЧ
ЗА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЈА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За национален координатор, негов заменик, национален известувач за трговија со луѓе и илегална миграција, секретар и членови на Националната комисија
за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија се именувааат:
а) за национален координатор
- Анастасија Илиеска, државен секретар во Министерство за внатрешни работи
б) за заменик национален координатор
- Светлана Влаховиќ – Димановска, началник на
Секторот за преговори и евроинтеграција во Оддел за
Европска унија и меѓународна соработка во Министерство за внатрешни работи
в) за национален известувач за трговија со луѓе и
илегална миграција
- Александар Тодосиев, началник на Секторот за
меѓународна соработка во Оддел за Европска унија и
меѓународна соработка во Министерство за внатрешни
работи
г) за секретар
- Ана Бурагева – Алексова, советник за поддршка и
координација на Националните комисии при Владата
на Република Македонија во Кабинет на државен секретар во Министерство за внатрешни работи
д) за членови
1) Ева Илиевска, началник на Одделението за политиките на Европска унија во областа на полициска соработка, борба против организиран криминал, фалсификување на евро и тероризам во Сектор за преговори
и евроинтеграција во Оддел за Европска унија и меѓународна соработка во Министерство за внатрешни работи
2) Никола Мирчевски, виш полициски советник за
прекуграничен криминал, миграции и прекугранична
соработка во Секторот за гранични работи и миграции
во Министерство за внатрешни работи
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3) Жаклина Просаровска, виш полициски советник
за јавен ред и мир во Секторот за полиција и криминалистички работи во Министерство за внатрешни работи
4) Благица Петковска, главен инспектор во Секторот за трговија со луѓе и илегална миграција во Министерство за внатрешни работи
5) Анастазија Поповска, самостоен советник за регионални иницијативи во Одделението за мултилатерална соработка и стручен превод во Секторот за меѓународна соработка во Оддел за Европска унија и меѓународна соработка во Министерство за внатрешни работи
6) Беким Реџепи, виш советник за полициска соработка и борба против организираниот криминал во Одделение за преговори и интеграција во Оддел за Европска унија и меѓународна соработка во Министерство за
внатрешни работи
7) Евгенија Илиева, началник на Одделението за
човекови права и НВО во Министерство за надворешни работи
8) Киро Цветков, претставник од Секторот за меѓународна правна соработка во Министерство за правда
9) Елена Грозданова, државен советник во Министерство за труд и социјална политика
10) Фатмир Алији, помлад соработник во Секторот
за европски интеграции во Министерство за здравство
11) Беџет Беџети, државен советник во Државен
инспекторат за труд
12) Весна Хорватовиќ, директор на Бирото за развој
на образованието во Министерство за образование и
наука
13) Вилма Русковска, јавен обвинител за гонење на
организиран криминал и корупција во Основно јавно
обвинителство
14) Весна Димишкова, судија во Основен суд Скопје 1 – Скопје и
15) Наташа Костадиновска, соработник за вработување на странци и државјани на Република Македонија
во странство во Секторот за активни мерки и услуги за
вработување во Агенција за вработување на Република
Македонија.
2. Со влегување во сила на ова решение престанува
да важи Решението за именување национален координатор, негов заменик, национален известувач за трговија со луѓе и илегална миграција, секретар и членови
на Националната комисија за борба против трговијата
со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
12/07, 89/07, 168/08, 23/09, 70/09, 121/10 и 32/11).
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-860/1
5 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2012.
Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и
196/15), а во врска со член 6 став (1), точка ѓ) и член 8,
став (3) од Законот за ратификација на Рамковната спогодба помеѓу Република Македонија и Европската комисија за правилата за соработка во однос на финансиската помош на Европската комисија за Република
Македонија во рамките на спроведувањето на помошта
според Инструментот за претпристапна помош (ИПА)
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
18/08), Владата на Република Македонија на седницата
одржана 5.4.2016 година, донесе

2013.
Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и
196/15), а во врска со членовите 10 и 11 од Законот за
ратификација на Рамковната спогодба меѓу Република
Македонија застапувана од страна на Владата на Република Македонија и Европската комисија за постапките за спроведување на финансиската помош од
Унијата за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) („Службен весник на Република Македонија” бр. 99/15), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 5.4. 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ НА ТЕЛОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОГРАМАТА ЗА
РУРАЛЕН РАЗВОЈ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПЕТТАТА КОМПОНЕНТА ОД ИПА
ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ (ИПАРД) ВО СИСТЕМОТ
ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ НА ТЕЛОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИПАРД II ВО СИСТЕМОТ ЗА ИНДИРЕКТНО УПРАВУВАЊЕ СО ИПА II

1. За раководител на Телото за управување со Програмата за рурален развој за користење на средствата од
петтата компонента од ИПА за рурален развој
(ИПАРД) во системот за децентрализирано управување
со претпристапните фондови од Европската унија за
Република Македонија се назначува Билјана Костовска, раководител на Секторот за управување со претпристапни фондови на ЕУ за рурален развој (ИПАРД)
во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение, престанува да важи Решението за именување на
раководител на Тело за управување со Програмата за
рурален развој за користење на средствата од петтата компонента од ИПА I за рурален развој (ИПАРД)
во системот за децентрализирано управување со
претпристапните фондови од Европската унија за
Република Македонија, бр. 19-5981/3 од 18.11.2008
година.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2180/1
5 април 2016 година
Скопје

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

1. За раководител на Телото за управување со
ИПАРД II во системот за индиректно управување
со ИПА II, се назначува Билјана Костовска, раководител на Секторoт за управување со претпристапни
фондови на ЕУ за рурален развој (ИПАРД) во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2180/2
5 април 2016 година
Скопје

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

2014.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр, 59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08. 82/08, 10/10, 51/11, 15/13,
139/14 и 196/15), а во врска со членовите 10 и 11 од
Законот за ратификација на Рамковната спогодба
помеѓу Република Македонија застапувана од страна на Владата на Република Македонија и Европската комисија за постапките за спроведување на
финансиската помош од Унијата за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош
(ИПА II) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/15), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 6.4.2016 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ НА ОПЕРАТИВНАТА СТУКТУРА ВО СИСТЕМОТ ЗА ИНДИРЕКТНО УПРАВУВАЊЕ СО ИНСТРУМЕНТОТ
ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА II)
1. За Раководител на оперативната структура во
системот за индиректно управување со Инструментот
за претпристапна помош (ИПА II) за Република Македонија се назначува Радица Коцева, раководител на
Секторот за централно финансирање и склучување договори во Министерство за финансии.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3346/1
6 април 2013 година
Скопје

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

2015.
Врз основа на член 22 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и
31/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ,
РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО –
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО
– ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА
1. Во Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови
на генерални урбанистички планови, урбанистичко –
планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/16 и 29/16), во точката 1,
подточката 1.3. се заменува со нова подточка 1.3-а која
гласи:
„1.3-а Изработка на урбанистички планови и урбанистичко планска документација за Технолошки индустриски развојни зони и урбанистички планови и урбанистичко планска документација за индустриски
зони.“.
По подточката 1.3-а се додава нова подточка 1.3-б
која гласи:
„1.3-б Изработка на урбанистичко плански - документации за придружно услужни објекти на магистрални и регионални патишта.“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2556/1
5 април 2016 година
Скопје

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

2016.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“,
бр.209/15), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија”, бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16 и
53/16), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија”,
бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13,
164/13,151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија”, бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13,149/15
и 39/16) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на РепубликаМакедонија”, бр.7/08, 116/10,
23/13,149/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2016 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 2/2016)во делот I во табелата во
првиот ред по зборот „стопанства“ се додаваат зборовите „и на откупувачи на земјоделски производи“.
Во мерката број 1 износот „2.000.000.000“ се заменува со износот „1.950.000.000“.
По мерката број 1 се додава нова мерка број 1-а која гласи:
1-а.

Директни плаќања за за откупена
пченица од род 2015 од домашно
производство

50.000.000

Во мерката број 2.износот „1.011.400.000“ се заменува со износот„511.400.000,00“.
Во мерката број 10 износот „2.900.000.000“ се заменува со износот „3.400.000.000“.
II
Во дел II во воведната реченица износот
„2.000.000.000“ се заменува со износот „1.950.000.000“.
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III
Во дел III во воведната реченица износот
„1.011.400.000“ се заменува со износот „511.400.000,00“.
IV
Во дел XI износот „2.900.000.000“ се заменува со
износот „3.400.000.000“.
V
Во дел XIII по ставот 2 се додава нов став 3 кој
гласи:
„Корисници на мерката 1-а. од оваа програма се откупувачите на пченица запишани во регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои извршиле откуп на пченица од род 2015 година од домашно производство врз основа на договор за откуп согласно член
32 од Закон за земјоделство и рурален развој.“

6 април 2016

VI
Во дел XV во табелата во колоната „број на
мерка“ по точката 1 се додава нова точка 1-а која
гласи:
1-а.

август 2016

VII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3234/1
5 април 2016 година
Скопје
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Заменик на претседателот
на Владата на Република
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