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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
311.
Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 31 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ број
13/2006, 86/2008 и 6/10), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 февруари 2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА
ПРЕТСЕДАТЕЛ И ДВА ЧЛЕНА НА КОМИСИЈАТА
ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
1. Собранието на Република Македонија објавува
јавен конкурс за избор на претседател и двајца членови на Комисијата за заштита на правото на слободен
пристап до информации од јавен карактер.
2. За претседател на Комисијата се именува лице
државјанин на Република Македонија, со високо образование, осум години работно искуство во областа на
информирањето и правните работи, кое не е член на
орган на политичка партија.
За член на Комисијата се именува лице државјанин
на Република Македонија, со високо образование, пет
години работно искуство во областа на информирањето и правните работи, кое не е член на орган на политичка партија.
Заинтересираните кандидати треба да имаат поднесено Изјава до Комисијата за верификација на фактите
согласно со Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008 и 64/2009).
3. Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи за докажување на исполнувањето
на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал
или заверена копија на нотар, да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од
денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.
4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“,
„Вечер“ и „Лајм“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-749/1
7 февруари 2011 година
Скопје

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

312.
Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 202 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република
Македонија“ број 136/2007, 130/2008 и 97/10), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана
на 7 февруари 2011 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЕДЕН ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА
ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ
1. Собранието на Република Македонија објавува
јавен конкурс за именување на еден член на Државната
комисија за жалби по јавни набавки.
2. За член на Државната комисија за жалби по јавни
набавки може да биде именувано лице, кое ги исполнува следниве услови да:
- е државјанин на Република Македонија,
- е дипломиран правник кој има најмалку три години искуство во областа на јавните набавки и
- и кое поднело изјава до Комисијата за верификација на фактите согласно со Законот за определување
дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008 и
64/2009).
3. Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи за докажување на исполнувањето
на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал
или заверена копија на нотар, да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од
денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.
4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“,
„Вечер“ и „Лајм“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-750/1
7 февруари 2011 година
Скопје

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

313.
Врз основа на членот 127 став 7 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република
Македонија“ број 100/2005, 19/2007, 103/2008 и 6/10),
Собранието на Република Македонија, на седницата
одржана на 7 февруари 2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УПАТУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ДО ОВЛАСТЕНИТЕ ПРЕДЛАГАЧИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ
ПРЕДЛОГ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА
СОВЕТОТ НА МРТ
1. Собранието на Република Македонија упатува јавен повик до овластените предлагачи за доставување
предлог на кандидати за членови на Советот на МРТ, и
тоа до:
- Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје предлог за двајца членови,
- Државниот тетовски универзитет „Тетово“ - предлог за двајца членови,
- Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола предлог за еден член,
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- Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово предлог за еден член,
- Националната установа – Албански театар - предлог за еден член,
- Националната установа – Турски театар - предлог
за еден член,
- Заедницата на единиците на локалната самоуправа
- предлог за еден член,
- Олимпискиот комитет на Република Македонија предлог за еден член,
- Мнозинското здружение на новинари - предлог за
два члена,
- Стопанската комора на Република Македонија предлог за еден член,
- Македонската асоцијација за информатичка технологија (МАСИТ)-предлог за еден член,
- Музичката академија - предлог за еден член,
- Мнозинското здружение на автори на музички дела и композитори - предлог за еден член,
- Факултетот за драмски уметности - предлог за
еден член,
- Заедницата на инвалидските организации на Македонија - предлог за еден член и
- Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија - предлог
за пет члена.
2. Овластените предлагачи, предлозите на кандидати, утврдени согласно со членот 127 ставови 4 и 5 од
Законот за радиодифузната дејност, се должни до Собранието на Република Македонија да ги достават во
рок од 30 дена од денот на упатувањето на јавниот повик. Предложените кандидати треба да имаат поднесено Изјава до Комисијата за верификација на фактите
согласно со Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008 и 64/2009), која овластените предлагачи заедно со предлозите ја доставуваат до Собранието на Република Македонија.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Вечер“ и
„Лајм“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 07 - 751/1
7 февруари 2011 година
Скопје

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

314.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членовите 37 став 4
и 38 ставови 1 и 2 од Законот за заштита на личните
податоци („Службен весник на Република Македонија“
број 7/2005, 103/2008 и 124/10), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 февруари
2011 година, донесе

Бр. 15 - Стр. 5

ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР
НА ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
1. Собранието на Република Македонија објавува
јавен конкурс за избор на заменик-директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци.
2. За заменик-директор на Дирекцијата за заштита
на личните податоци може да биде избрано лице, кое
ги исполнува следниве услови да:
- е државјанин на Република Македонија,
- има најмалку петгодишно работно искуство во правни работи,
- е истакнат правник,
- не е казнет со казна, односно да не му е изречена
прекршочна санкција забрана на вршење професија,
дејност или должност и
- и кое поднело изјава до Комисијата за верификација на фактите согласно со Законот за определување
дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008 и
64/2009).
3. Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи за докажување на исполнувањето на
условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал или
заверена фотокопија на нотар, да ги поднесат до Собранието на Република Македонија, во рок од 15 дена
од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен
весник на Република Македонија“.
4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“,
„Вечер“ и „Лајм“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 07 - 752/1
7 февруари 2011 година
Скопје

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

315.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 февруари 2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА
ЕВРОИНТЕГРАЦИИ
I. Во Одлуката за именување на претседател, потпретседател и членови на Националниот совет за евроинтеграции („Службен весник на Република Македонија" број 106/2008, 147/2008,76/2009 и 106/2009), во точката I. под в) за членови во алинејата 11 зборовите:
„Сашо Стефков“ се заменуваат со зборовите: „Андреј
Лепавцов“.

Стр. 6 - Бр. 15
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Во алинејата 14 зборовите „Роберт Поповски“ се заменуваат со зборовите: „Насер Селмани“.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 07 - 753/1
7 февруари 2011 година
Скопје

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

316.
Врз основа на членот 14 од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“
број 158/10), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 7 февруари 2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ
1. За членови на Комисијата на Агенцијата за пошти, се именуваат:
- Љупчо Мешков, дипломиран правник од Скопје,
со мандат од пет години и
- Павле Трајчов, дипломиран правник од с. Зрновци, со мандат од пет години.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
им престанува мандатот на досегашните членови на
Комисијата, Јорданчо Давидовски и Александар Шумански.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 07 - 754/1
7 февруари 2011 година
Скопје

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

317.
Врз основа на членот 414 од Законот за безбедност
на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија” број 54/2007, 86/2008, 98/2008,
64/2009 и 161/2009), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 февруари 2011 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА
I. За претседател и членови на Републичкиот совет
за безбедност на сообраќајот на патиштата се именуваат:
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а) за претседател
Никола Ангеловски, м-р по географски науки - туризмолог
б) за членови:
1. Миле Димитровски, дипл. машински инженер,
2. Мирослав Крстовски, секретар на АМСМ - АМД
"Тетово" - Тетово,
3. Слободан Атанасов, дипл. сообраќаен инженер,
4. Тони Петрески, дипл. сообраќаен инженер,
5. Александар Каракачанов, дипл. сообраќаен инженер,
6. Зуљќефли Саити, с.Радуша,
7. Басри Јакупи, отп. техничар,
8. Адем Османи,
9. Шабан Амети, дипл. правник,
10. Сефедин Халити, дипл. електроинженер,
11. проф. д-р Зоран Шапуриќ,
12. Небојша Томовиќ, Куманово,
13. Адријана Бемар, магистер по право
14. Костадин Јовановиќ, дипл. правник,
15. Стојче Стаменковски, МВР, Скопје,
16. Ангелко Василески, дипл. електроинженер,
17. Ристе Илиев, дипл. професор по физика, Ново
Село,
18. Предраг Монев, дипл. електроинженер, Берово,
19. Ристо Манчев, дипл. економист, Босилово,
20. Лупе Адемоглу, с. Пласници,
21. Мустафа Мандал, дипл. шумарски инженер,
Скопје,
22. Љупчо Ставревски, Скопје
23.Луке Галевски, од Скопје и
24.Адем Јакупи, дипл.електро инженер.
II. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
им престанува мандатот на досегашниот претседател и
членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 07 - 755/1
7 февруари 2011 година
Скопје

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

318.
Врз основа на членот 12 став (1) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007,
98/2008 и 83/10) Собранието на Република Македонија,
на седницата одржана на 7 февруари 2011 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
1. За член на Комисијата за електронски комуникации, се именува Ајдини Газменд, дипломиран правник
од Скопје.
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 07 - 756/1
7 февруари 2011 година
Скопје

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

319.
Врз основа на членот 8 став 1 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001,
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004,
69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009,
114/2009, 35/10 и 167/10), Собранието на Република
Македонија, на седницата одржана на 7 февруари 2011
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА
1. За директор на Агенцијата за администрација, се
имeнува Жаклина Николовска, дипломиран правник.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-757/1
7 февруари 2011 година
Скопје

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

320.
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за енергетика ("Службен весник на Република Македонија" број
63/2006, 36/2007 и 106/2008), Собранието на Република
Македонија, на седницата одржана на 7 февруари 2011
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕГУЛАТОРНАТА
КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. За член на Регулаторната комисија за енергетика
на Република Македонија се именува Елена Маркова Велинова, дипломиран електротехнички инженер.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 07 - 758/1
7 февруари 2011 година
Скопје

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

Бр. 15 - Стр. 7

321.
Врз основа на членот 33 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“
број 63/2006, 36/2007 и 106/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 февруари 2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕН И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА
КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЖАЛБИ
ОД ОБЛАСТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА
I. Се разрешуваат досегашниот претседател, член и
нивните заменици на Комисијата за решавање на жалби од областа на енергетиката, поради истек на мандатот за кој се именувани, и тоа:
- Јован Стефановски,
- Јован Димитриев,
- Назим Џемаили и
- Милица Ѓорѓиева.
II. За претседател, член и нивни заменици на Комисијата за решавање на жалби од областа на енергетиката, се именуваат:
а) за претседател
Куковски Иван, дипл. инженер, м-р по технички науки од Гостивар
б) за заменик на претседателот
Љупчо Мирчески, дипломиран електроинженер од
Крушево.
в) за член
д-р Башким Зибери, доктор по физика, специјалист
за нуклеарна енергија и
г) за заменик член
Валентина Анастасова, дипломиран електроинженер од Скопје.
III. Претседателот, членот и нивните заменици се
именуваат со мандат од пет години.
IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-759/1
7 февруари 2011 година
Скопје

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

322.
Врз основа на членот 231-а став 2 од Законот за
хартии од вредност („Службен весник на Република
Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/10), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 февруари 2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЖАЛБИ ОД ОБЛАСТА НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД
ВРЕДНОСТ
I. За претседател и членови на Комисијата за решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од
вредност, се именуваат:

Стр. 8 - Бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

а) за претседател
Маја Кадиевска Вojновиќ, дипломиран економист
од Скопје.
б) за членови:
1. Николчо Угринов, дипломиран правник од Струмица,
2. Кирил Поп Трајков, високо образование од Струмица,
3. Љупка Карабоска, од ЈП за стопанисување со
станбен и деловен простор на РМ од Охрид и
4. Насер Демири, дипломиран економист по јавни
финансии од Тетово.
II. Претседателот и членовите се именуваат со мандат од пет години.
III. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
им престанува мандатот на досегашниот претседател
на Комисијата за жалби Саша Фотевски и на досегашните членови, Сашко Самарџиоски, Александра Максимовска Велјановски, Виолета Лешкова и Блаже Србиновски.
IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-760/1
7 февруари 2011 година
Скопје

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
323.
Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјоделство и рурален развој (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година,
донесе
УРЕДБА
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ
ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА
ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2011 ГОДИНА
Член 1
Предмет на уредување
Со оваа уредба се пропишуваат поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните
плаќања за 2011 година.
Член 2
Поблиски критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и грло добиток,
висина на директни плаќања
(1) Поблиските критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и грло добиток, како и висината на директните плаќања во за-
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висност од видот на културата, класата и квалитетот на
земјоделскиот производ и видот на добитокот, се утврдуваат по области согласно подмерките опишани во
ставовите 2, 3, 4, и 5 на овој член.
(2) Поблиските критериуми во растителното производство од мерка 1 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година по површина
земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и
висината на директните плаќања во зависност од видот
на културата се следни:
1) За директни плаќања по обработлива земјоделска површина за поледелски култури
-Корисници на оваа подмерка може да бидат земјоделските стопанства кои во производна 2010/2011 година имаат засеани површини со следните култури:
пченица, јачмен, пченка, рж, овес, ориз, тритикале, сирак, просо, хмељ, леќа, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, афион, шеќерна репка, луцерка, граор,
еспарзета, добиточен грашок и наут (слануток);
- Минимум засеана површина за секоја култура одделно е 0,3 ха во производната 2010/2011 година;
- Висината на директните плаќања изнесува
8.500,00 денари по хектар, со редуцирање со зголемување на пријавените површини и тоа: од 0,3 до 20 ха
100%, од 20,1 до 100 ха 60%, од 100,1 до 300 ха 30% и
над 300 ха 10% за секоја култура одделно.
2) За дополнителни плаќања од точка 1) за одгледување на ориз и сончоглед
- Корисници на оваа подмерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои имаат засеани површини со сончоглед и ориз и поднеле барање за подмерката 1.1. од Програмата за финансиска поддршка во
земјоделството за 2011 година;
- Минимум засеана површина за секоја култура одделно е 0,3 ха во производната 2010/2011 година;
- Висината на директните плаќања изнесува
3.500,00 денари по хектар за секоја култура одделно.
3) За дополнителни директни плаќања за засеани површини со житни култури од точка
1) со сертифициран семенски материјал
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои имаат засеани површини со житни култури од точка 1) со сертифициран семенски материјал
во производната 2010/2011 година со следните култури: пченица, јачмен, пченка, рж, овес, ориз, тритикале,
сирак, просо, хмељ и поднеле барање за подмерката
1.1. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година., според табела за сеидбена
норма по ха која се наоѓа во Прилог 1 кој е составен
дел на оваа уредба;
- Минимум 0,3 ха засеана површина со житни култури во производна 2010/2011 година, која се однесува
за секоја култура одделно;
- Висината на директните плаќања изнесува
3.000,00 денари по хектар и со редуцирање со зголемување на пријавените површини и тоа: од 0,3 до 20 ха
100%, од 20,1 до 100 ха 60%, од 100,1 до 300 ха 30% и
над 300 ха 10%, за секоја култура одделно.
4) За директни плаќања по обработлива земјоделска површина за градинарско производство
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои имаат засеани површини со следниве
градинарски култури: домати, пипер, лубеница, диња,
грав, боранија, грашок, компир, краставици, корнишо-
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ни, зелка, кељ, кромид, лук, праз, тиквички, тикви, зелена салата, брокула, спанаќ, карфиол, морков, целер,
цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици, цвеќе и култивирано произведени ароматични и зачински растенија.
Листата на ароматични, лековити и зачински растенија
кои се предмет на директни плаќања за оваа подмерка
е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на оваа уредба.
- Минимум 0,2 ха засеана површина со градинарски
култури, која се однесува за сите култури збирно.
-Висината на директните плаќања изнесува
20.000,00 ден/ха, со исклучок на лубеница и диња за
кои висината на директните плаќања изнесува
10.000,00 ден/ха.
5) За дополнителни директни плаќања за производство под контролирани услови на домати, пиперки, краставици и режано цвеќе, од точка 4)
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства производители на домати, пиперки, краставици и режано цвеќе во затворени простории под контролирани услови и поднеле барање за подмерката 1.4.
од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година.
- Минимум 0,2 ха засадена површина во пластеници или стакленици, остварно производство во 2011 година и истото да е продадено на домашен пазар или остварен извоз најдоцна до 15.05.2011 година.
- Висината на директните плаќања изнесува дополнителни 90.000,00 ден/ха.
6) За дополнителни директни плаќања за градинарски култури продадени во преработувачки капацитети
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои имаат засадена површини со градинарски култури и поднеле барање за подмерка 1.4. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за
2011 година.
- Минимум 0,2 ха засадена површина со градинарски култури од подмерка 1.4. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година, остварено производство во 2011 година и истото да е
продадено во преработувачки капацитети за зеленчук
во период ноември 2010 – октомври 2011 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 1,5
ден/кг.
7) За директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови насади евидентирани во
регистарот на лозови насади
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои имаат површини под лозови насади
претходно пријавени-регистрирани во Националниот
регистар на лозови насади, со почеток на исплата од
втората година од подигнувањето на лозовиот насад.
-Минималната површина под лозови насади е 0,2 ха.
-Висината на директните плаќања изнесува
40.000,00 денари/ха или 100% за лозови насади на површина од 0,2 ха до 5 ха, 24.000,00 денари/ха или 60%
за површина од 5,1 ха до 30 ха, 12.000,00 денари/ха или
30% за површина од 30,1ха до 50 ха и за површина над
50 ха 4.000,00 денари/ха или 10% од максималната висина на поддршка.
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8) За директни плаќања по површина за одржување на постоечки овошни насади
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои имаат овошни насади од видовите и
сортите запишани во Националната сортна листа на Република Македонија.
- Минимум 0,3 ха површина со постоечки овошни
насади, со почеток на исплата од втората година од подигнувањето на овошниот насад.
- Прифатлив број на овошки по хектар е врз основ
на наведената табела која се наоѓа во прилог 3 кој е составен дел на оваа уредба.
- Висината на директните плаќања изнесува
25.000,00 денари/ха при што истата процентуално се
намалува со зголемување на пријавените површини и
тоа: од 0,3 до 5 ха 100%, од 5,1 до 30 ха 60%, од 30,1 до
50 ха 30% и над 50 ха 10%, а за јаболковите насади се
определува во зависност од прифатливиот број на садници и тоа: од 400 до 799 садници 70% или 17.500,00
денари/ха и од 800 до 1000 садници 100% или
25.000,00 денари/ха.
9) За директните плаќања за подигање на нови
лозови насади
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои имаат подигнато нови површини под
лозов насад претходно пријавени-регистрирани во Националниот регистар на лозови насади со вински или
трпезни сорти.
- Минималната површина под лозови насади е 0,2 ха.
- Избраните вински сорти мора да бидат во согласност со Правилник за одобрени и препорачани сорти и
избраните трпезни сорти кои се предмет на директни
плаќања мора да бидат согласно објавена Листа.
- Задолжителен услов е барателот да има извршено
агрохемиска анализа на почвата.
- Производителите на вински сорти да имаат договори за понатамошна продажба и/или сопствена винарска визба регистрирана согласно Закон за вино.
- Висината на директните плаќања изнесува
140.000,00 ден./ха за винските сорти грозје и
160.000,00 ден/ха за трпезни сорти грозје.
- Прифатливиот број на сертифициран калем за посадочен материјал по хектар се наоѓа во Прилог 4 кој е
составен дел на оваа уредба.
10) За директни плаќања за подигање нови
овошни насади
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои имаат подигнато нови овошни насади
во период есен 2010 и пролет 2011 година од следниве
овошни видови: јаболка, круша, дуња, мушмула, слива,
праска, кајсија, цреша, вишна, орев, бадем, лешник,
актинидија, рибизла, малина, капина, шип, јагода, маслинка, калинка, јапонско јаболка, аронија, боровинка,
питом костен и смоква.
- Минимална површина 0,3 ха.
- Задолжителен услов е барателот да има извршено
агрохемиска анализа на почвата.
- Висината на директните плаќања изнесува
100.000,00 ден/ха. за новоподигнати овошни насади од
јаболчести, коскести и јаткасти овошни видови, а за
новоподигнати јагодести овошни видови висината на
директните плаќања изнесува 70.000,00 ден/ха.
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- Се доделува врз основ на густина на садење во насадот, прифатлив број на прифатени садници по хектар
и за сертифициран саден материјал (произведен од регистриран производител според Законот за семенски и
саден материјал за земјоделски растенија) и тоа според
табела која се наоѓа во прилог 4 кој е составен дел на
оваа уредба. Дозволено е отстапување за 10% од прикажаната густина на садењето и прифатливиот број на
садници по хектар.
11) За директни плаќања за произведен и продаден ориентален ароматичен и полуориентален суров
тутун од реколта 2010 година
- Корисници на оваа подмерка се физички и правни
лица кои своето производство на тутун од реколта 2010
година го продале во регистрирано откупно претпријатие.
- Висината на директните плаќања изнесува 60,00
ден/кг.
12) За директни плаќања за призводство на домашен сертифициран семенски материјал за житни,
индустриски (освен тутун) и градинарски култури
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства и правни лица запишани во Регистар на
производители на семенски материјал и кои имаат произведен семенски материјал во 2011 година согласно
Закон за семенски и саден материјал за земјоделски
растенија.
- Минимум 0,3 ха засеани површини за секоја култура одделно.
- Висината на директните плаќања изнесува
12.000,00 ден/ха.
13) За директни плаќања за призводство на домашен лозов калем и овошен саден материјал
- Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства и правни лица запишани во Регистар на производители на семенски и саден материјал и кои имаат
произведен сертифициран лозов и/или овошен саден
материјал во 2011 година.
- Произведен домашен лозов калем и овошен саден
материјал во 2011 година од регистрирани производители согласно Закон за семенски и саден материјал за
земјоделски растенија.
- Висината на директните плаќања изнесува 15,00
ден/калем, садница.
(3) Поблиските критериуми во сточарското производство од мерка 2 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година по грло добиток и висината на директните плаќања во зависност од
видот на добитокот се следни:
14) За директни плаќања за обележани грла говеда
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои одгледуваат говеда, кои ги имаат обележано и евидентирано грла говеда во Регистарот на говеда и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2011 година.
- Висината на директните плаќања изнесува
2.700,00 ден по грло. Во однос на бројот на обележани
грла се пресметува скалесто и тоа: од 1 до 80 грла
100%, од 81 до 150 грла 60%, од 151 до 300 грла 40% и
над 301 грла 20%.
15) За директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства – производители на кравјо млеко регистрирани како одгледувачи на говеда во Регистарот на говеда и сопственото производство го имаат продадено во
преработувачки капацитети запишани во Регистарот на
одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло за период октомври 2010 – септември
2011 година.
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- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и продадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско
потекло.
16) За директни плаќања за одгледани и заклани
грла говеда во регистриран кланичен капацитет
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои одгледале и продале говеда на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени
објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2010 – септември 2011 година.
- Висината на директните плаќања изнесува
1.500,00 денари по грло продадено во преработувачки
капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти
за производство на храна од животинско потекло, за
период октомври 2010 – септември 2011 година.
17) За директни плаќања за добиено теле по пат
на В/О
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства одгледувачи на регистрирани говеда за осеменета крава/јуница по пат на В/О и добиено и регистрирано теле во период октомври 2010– септември 2011
година.
-Висината на директните плаќања изнесува 1.200,00
денари по добиено и регистрирано теле.
18) За директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато потекло и висок генетски
потенцијал
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои набавиле максимум 5 високостелни педигрирани јуници во период јануари–септември 2011
година од признати организации на одгледувачи на добиток.
- Висината на директните плаќања изнесува
40.000,00 денари по грло.
19) За директни плаќања за обележани грла овци од сите категории
-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства одгледувачи на овци кои поседуваат минимум
30 грла овци од сите категории евидентирани во Регистарот на овци и истите ќе ги чуваат најмалку до
30.10.2011 година.
-Висината на директните плаќања изнесува 950,00
денари по грло.
20) За директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства – производители на овчо млеко регистрирани како одгледувачи на овци во Регистарот на овци и
сопственото производство го имаат продадено во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на
одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло за период октомври 2010 – септември
2011 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и продадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско
потекло.
21) За директни плаќања за набавка на машки
приплодни грла–оригинали и репродуктори
- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои набавиле машки приплодни грла во период
јануари–септември 2011 година од регистрирани одгледувалишта на приплоден добиток.
- Набавени машки приплодни грла оригинали и репродуктори во период јануари– септември 2011 година
од страна на одгледувачи на овци. Набавката на машките приплодни грла мора да биде од признати организации на одгледувачи на добиток.
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- Висината на директните плаќања е со максимален
износ до 15.000,00 денари по грло оригинали и 5.000,00
денари по грло репродуктори.
22) За директни плаќања за обележани грла кози
- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства одгледувачи на кози.
- Оваа мерка се однесува на фарми кои поседуваат
минимум 10 грла кози од сите категории евидентирани
во Регистарот на кози и истите ќе ги чуваат најмалку
до 30.10.2011 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 850,00
денари по грло од сите категории.
23) За директни плаќања за произведено и продадено козјо млеко
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства–производители на козјо млеко регистрирани како
одгледувачи на кози во Регистарот на кози и сопственото
производство го имаат предадено во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за
производство на храна од животинско потекло за период
октомври 2010 – септември 2011 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари
по литар произведено и продадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти
за производство на храна од животинско потекло.
24) За директни плаќања за набавка на приплодни машки грла
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои набавиле приплодни грла во период јануари – септември 2011 година од признати организации на одгледувачи на добиток.
- Висината на директните плаќања е со максимален
износ до 4.500,00 денари по набавено приплодно грло.
25) За директни плаќања по грла маторици
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои одгледуваат маторици и поседуваат минимум 2 грла маторици и истите ќе ги чуваат најмалку
до 31.10.2011 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 800,00
денари по грло маторица.
26) За директни плаќања за одгледани и заклани
гоеници во кланични капацитети
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои одгледале и заклале гоеници во регистрирани кланични капацитети.
- Оваа мерка се однесува на фарми кои одгледале и
продале минимум 5 грла во регистрирани кланични капацитети со минимална тежина од 90 кг по продадено
грло во период од октомври 2010 до септември 2011
година.
- Висината на директните плаќања изнесува
1.000,00 ден по грло. Во однос на бројот на грла се
пресметува скалесто и тоа: од 5 до 5 000 грла 100%, од
5 000 до 10 000 грла 80%, од 10 000 до 15 000 грла 50%
и над 15 000 грла 30%.
27) За директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи (назимки и нерези)
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои набавиле приплодни грла свињи од
признати организации на одгледувачи на добиток во
период од октомври 2010 до септември 2011 година.
- Висината на директните плаќања е со максимален износ до 20.000,00 денари/грло и со максимален износ до
5.000,00 денари/грло за набавка на приплодни грла хибриди.
28) За директни плаќања за одгледани и заклани
бројлери во регистрирани кланични капацитети
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои имаат одгледани и заклани бројлери во
период октомври 2010 – септември 2011 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 25,00
денари по пиле.
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29) За директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои заклале и/или продале минимум 2000 амортизирани несилки во регистрирани кланични капацитети во
период октомври 2010 –септември 2011 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 22,00
денари/несилка.
30) За директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои произвеле и продале еднодневни бројлерски пилиња во период од октомври 2010 – септември 2011 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 3,00 денари/пиле.
31) За директни плаќања за произведени еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои произвеле и продале еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди во период од октомври 2010–септември 2011 година.
- Висината на директните плаќања изнесува 3,00 денари/пиле.
32) За директни плаќања за регистрирано презимено пчелно семејство
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои поседуваат минимум 35 презимени
пчелни семејства.
- Висината на директните плаќања изнесува 500,00
денари/пчелно семејство.
33) За директни плаќања за набавка на матици
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои поседуваат минимум 15 пчелни семејства – нуклеуси и имаат купено максимум до 10 матици
во 2011 година од одобрено и регистрирано одгледувалиште на пчелни матици.
- Висината на директните плаќања изнесува 350,00
денари по набавена матица независно од вредноста на
набавката.
34) За директни плаќања за подигање на нови
површини под медоносна флора (фацелија, еводија
и багрем)
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои поседуваат минимум 35 презимени
пчелни семејства и имаат посеана или засадена површина од минимум 0,2 ха од следните медоносни растенија: фацелија, еводија или багрем.
- Висината на директните плаќања изнесува
2.500,00 ден/ха и 8,00 ден/садница.
35) За директни плаќања за фармерско одгледување на ноеви
- Корисници на оваа подмерка се земјоделските
стопанства кои одгледуваат ноеви и имаат регистрирано одгледувалиште.
- Оваа мерка се однесува на оние фармери кои одгледуваат минимум 4 возрасни единки ноеви.
- Висината на директните плаќања изнесува
1.700,00 ден/глава.
36) За директни плаќања за фармерско производство на полжави
- Корисници на оваа подмерка се семејни земјоделски стопанства и правни лица кои одгледуваат полжави
и имаат регистрирано одгледувалиште.
- Оваа мерка се однесува на оние фармери кои одгледуваат полжави на минимум 0.2 ха вкупна производна површина на фармата.
- Висината изнесува 90.000,00ден//ха.
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(4) Дополнителна финансиска поддршка од 15% се
исплаќа за земјоделски имот во подрачја со ограничени
можности за производство за подмерките од точките:
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23,
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 од овој член.
(5) Поблиските критериуми за органското земјоделско производство од мерка 3 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година по
површина земјоделско земјиште, единица земјоделски
производ и грло добиток, како и висината на директните плаќања во зависност од видот на културата и видот
на добитокот се следни:
37) За дополнителни директни плаќања од 30%
за подмерките од ставовите 2 и 3 на овој член сертифицирани како растително и сточарско органско
производство и производство во преод, со исклучок
на точките 38 и 39
- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат сертифицирано растително и сточарско органско производство и производство во преод
од ставовите 2 и 3 на овој член.
- За овоштарското и лозарското производство директните плаќања се однесуваат на оние производители кои немаат користено средства за подмерките 1.9 и
1.10 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година.
- Висината на директните плаќања се зголемува за
30% во однос на директните плаќања предвидени во
мерките од ставовите 2 и 3 на овој член. За овоштарското и лозарското производство висината на директните плаќања се пресметува скалесто и тоа: од 0,1 до
10 ха 100%, од 11 до 20 ха 60%, од 21до 30 ха 30% и
над 30 ха 10%. За градинарското производство висината на директната поддршка се пресметува скалесто со
зголемување од 10.000,00 денари/ха во однос на мерката 1.3 и тоа: од 0,1 до 5 ха 100%, од 5,1 до 10 ха 60%,
од 10,1 до 20 ха 30% и над 20 ха 10%.
38) За директни плаќања за површини наменети
за зелено ѓубрење или угар во плодоред
- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат површини наменети за зелено ѓубрење или угар во плодоред.
- Оваа мерка се однесува за површини на кои се
одгледуваат тревни смеси кои служат за зелено ѓубрење или пак површините не се користат за земјоделско
производство (се оставаат за угар во плодоред), со исклучок на површините на кои угарот се применува повеќе од една година на иста површина.
- Висината на директните плаќања изнесува
3.500,00 денари/ха.
39) За дополнителни директни плаќања од 50%
за точките 19), 22) и 32) во органското овчарство и
козарството
- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства одгледувачи на овци и кози.
- Оваа мерка се однесува на оние фарми кои поседуваат овци и кози од сите категории евидентирани во
системот на Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија и истите ќе ги чуваат најмалку до
31.12.2011 година.
- Висината на директните плаќања се зголемува за
50% во однос на точките 19), 22) и 32) и се пресметува
скалесто со зголемување и тоа: од 1 до 500 овци-100%,
од 501 до 1000 овци-60%, од 1001 до 2000 овци-30% и
над 2000 овци 10%.
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Член 3
Начин на директни плаќања
Директните плаќања во земјоделството за 2011 година ќе се извршуваат според поднесени барања за финансиска поддршка и рокови за поднесување на барањата со исклучок на точка 11) од оваа уредба.
Реализацијата на точка 11) ќе се врши според списоци за откупени количини на суров тутун од реколта
2010 година доставени до Агенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и руралниот развој, најдоцна до 30.04.2011 година од страна на правни лица
регистрирани во Регистарот на откупувачи на тутун.
Административните проверки и контроли потребни
за реализација на директните плаќања во поглед на
утврдување на бројната состојба на говеда, овци и кози
и катастарските парцели се вршат врз основа на податоци од Регистарот за идентификација и регистрација
на домашни животни и податоци од катастарот на недвижности, а утврдување на бројна состојба на презимени пчелни семејства, маторици, ноеви и полжави врз
основа на потврди издадени од официјален ветеринар.
Член 4
Рокови за поднесување на барања
Крајните рокови за поднесување на барањата од
член 3 на оваа уредба по одделни мерки од Програмата
за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година се следни:
1. До 31 мај 2011 година за точките 1), 2), 4), 5), 7),
8), 9), 10), 25), 32), 34), 35) и 36).
2. До 30 октомври за точките 14), 19) и 22).
3. До 5 ноември 2011 година за точките 6), 13), 16),
17), 18), 21), 24), 26), 27), 28), 29), 30), 31) и 33).
4. За точките 15), 20) и 23) крајните рокови за поднесување на барања се според следните квартали:
-до 15 март 2011 година за продадено млеко во период од 1 октомври до 31 декември 2010 година,
-до 15 јуни 2011 година за продадено млеко во период од 1 јануари до 31 април 2011 година
-до 5 ноември 2011 година за продадено млеко во
период од 1 мај до 30 септември 2011 година.
5. За точките 37), 38) и 39) крајниот рок за поднесување на пријава е 31.06.2011 година, освен за точката
39) за која краен рок за поднесување на пријава е
15.11.2011 година, а рокот за поднесување на барање за
исплата и комплетна документација е 01.12.2011 година.
Член 5
Правните лица кои се занимаваат со откуп, преработка и трговија на примарни земјоделски производи и
услуги за колење, потребните податоци за реализирање
на директните плаќања согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година, на
барање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги доставуваат во рок
од 15 дена од денот на приемот на барањето.
Член 6
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-206/1
1 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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324.
Врз основа на член 16 став (1) и (2) од Законот за
заштита од бучава во животната средина (”Службен
весник на Република Македонија” бр. 79/2007 и
124/10), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1.2.2011 година донесе
У Р Е Д Б А
ЗА АГЛОМЕРАЦИИТЕ, ГЛАВНИТЕ ПАТИШТА,
ГЛАВНИТЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРУГИ И ГЛАВНИТЕ АЕРОДРОМИ ЗА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПОДГОТВУВААТ СТРАТЕШКИ КАРТИ ЗА БУЧАВА
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со оваа уредба се пропишуваат агломерациите,
главните патишта, главните железнички пруги и главните аеродроми за кои треба да се подготвуваат стратешки карти за бучава, како и надлежната општина за
изработка на стратешката картa за бучава во случај кога агломерацијата опфаќа подрачја на повеќе општини
и начинот на нивната соработка и организација, како и
населените места и подрачја од посебен интерес кои не
припаѓаат во утврдената агломерација за кои треба да
се подготвуваат стратешки карти за бучава.
II. АГЛОМЕРАЦИИ ЗА КОИ СЕ ПОДГОТВУВААТ
СТРАТЕШКИКАРТИ ЗА БУЧАВА
Член 2
Агломерации во Република Македонија за кои треба да се подготви стратешка карта за бучава се:
- Град Скопје,
- општина Куманово
- општина Битола и
- општина Тетово.
III. ГЛАВНИ ПАТИШТА ЗА КОИ СЕ ПОДГОТВУВААТ
СТРАТЕШКИКАРТИ ЗА БУЧАВА
Член 3
Главни патишта во Република Македонија за кои
треба да се подготви стратешка карта за бучава се следните патишта:
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IV. ГЛАВНИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРУГИ ЗА КОИ СЕ
ПОДГОТВУВААТ СТРАТЕШКИ КАРТИ ЗА БУЧАВА
Член 4
Главнa железничкa пругa во Република Македонија
за кoja треба да се подготви стратешка карта за бучава
е следната железничка пругa:
-Табановци – Гевгелија
V. ГЛАВНИТЕ АЕРОДРОМИ ЗА КОИ СЕ ПОДГОТВУВААТ СТРАТЕШКИ КАРТИ ЗА БУЧАВА
Член 5
Главен аеродром за кој треба да се подготви стратешка карта за бучава е Аеродромот во Скопје – Аеродром Александар Велики, доколку во претходната година се регистрирани повеќе од 50 000 движења на аеродромот или поради нивото на бучава може да предизвика вознемиреност на луѓето.
VI. НАДЛЕЖНИ ОПШТИНИ ЗА ИЗРАБОТКА НА
СТРАТЕШКИТЕ КАРТИ ЗА БУЧАВА ВО СЛУЧАЈ
КОГА АГЛОМЕРАЦИЈАТА ОПФАЌА ПОДРАЧЈА
НА ПОВЕЌЕ ОПШТИНИ И НАЧИНОТ НА НИВНАТА
СОРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЈА
Член 6
(1) Надлежна општина за изработка на стратешките
карти за бучава за агломерации од член 2 на оваа уредба се:
- Град Скопје за подрачјето на Град Скопје,
- Општина Куманово за подрачјето на Куманово,
- Општина Битола за подрачјето на Битола и
- Општина Тетово за подрачјето на Тетово.
(2) При изработката на стратешката карта за бучава
за Град Скопје, општините во градот Скопје треба на
субјектот определен за изработка на стратешката карта
за бучава да му ги направат достапни сите податоци
кои се однесуваат на нивото на бучава и изворите на
бучава од подрачјето на општината.
(3) Градот Скопје по подготвувањето на првата верзија на стратешката карта за бучава за Град Скопје треба да организира состанок заедно со општините од подрачјето на Град Скопје на кој јавно ќе се презентира
и разгледа картата.
(4) Општините од подрачјето на Град Скопје мислењата и забелешките по првата верзија на стратешката
карта ги доставуваат до Град Скопје не подоцна од 30
дена од денот на одржаниот состанок.
VII. НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ПОДРАЧЈА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС КОИ НЕ ПРИПАЃААТ ВО УТВРДЕНАТА АГЛОМЕРАЦИЈА ЗА КОИ ТРЕБА ДА СЕ
ПОДГОТВУВААТ СТРАТЕШКИ КАРТИ ЗА БУЧАВА
Член 7
Населени места и подрачја од посебен интерес кои
не припаѓаат во утврдената агломерација за кои треба
да се подготвуваат стратешки карти за бучава се:
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- Подрачјето на Националниот Парк Маврово, доколку бројот на жители во населените места на Општина Маврово и Ростуша ја надмине бројката од 16 000 и
- Крајбрежјето на Охридското езеро во длабочина
од 1,5 км доколку бројот на жители на општина Струга
и Охрид ја надмине бројката од 130 000 односно 110
000 жители.
Член 8
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-258/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

325.
Врз основа на член 93, став 3 од Законот за надворешни работи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА ПЕРУ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ
Член 1
Се дава согласност Ненад Јаниќевиќ да се именува
за Почесен конзул на Република Перу во Република
Македонија, со седиште во Скопје.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 4/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

326.
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 52, став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија” бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.1.2011
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ НА
ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД, СО СЕДИШТЕ ВО ЧИКАГО
Член 1
1. За Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во
Чикаго се именува Јакуп Реџепи.
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Член 2
2. Оваа одлука влегува во сила по добиената егзекватура и завршените подготовки, а ќе се објави во
„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 151/2
8 јануари 2011 година
Скопје

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

327.
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91) и член 7, став 1 алинеја 9
од Законот за надворешни работи (“Службен весник на
Република Македонија” бр.46/06 и 107/08), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
8.1.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ
И ШЕФ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД, СО СЕДИШТЕ
ВО ЧИКАГО
Член 1
1. Се отповикува Јовица Палашевски од местото
Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на
Република Македонија во САД, со седиште во Чикаго.
Член 2
2. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 152/2
8 јануари 2011 година
Скопје

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

328.
Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба
на становите во општествена сопственост („Службен
весник на СРМ” бр. 36/90 и „Службен весник на Република Македонија” бр. 62/92, 7/98 и 24/03), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
1.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ
НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА
СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Одлуката за намалување на цената на становите
во општествена сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93,
27/93, 57/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94,
18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 72/96, 16/97, 30/97,
68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 40/99, 65/99, 1/00,
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51/00, 112/00, 51/01, 1/02, 50/02, 1/03, 42/03, 84/03, 5/05,
112/05, 7/07, 19/08, 11/09 и 8/10) во член 4 зборовите
„31 декември 2010 година” се заменуваат со зборовите
„31 декември 2011 година”.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-73/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

329.
Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2006 и 107/2008), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 1.2.2011 година,
донесe
ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА ПЕРУ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ
Член 1
Република Перу отвора Почесен конзулат во Република Македонија, со седиште во Скопје.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-189/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

330.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА
ПОТРЕБИТЕ НА СРЕДНОТО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО
УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надоместок, на Град Скопје за
потребите на Средното електротехничко училиште на
Град Скопје “Михајло Пупин“ и тоа:

Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-227/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

331.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ
ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Советот на јавните обвинители на Република Македонија бр. 07-19/1 од 10.1.2011 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-307/1
1 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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332.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе

334.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА – ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за економија - Државен пазарен
инспекторат бр. 07-89/3 од 14.1.2011 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа бр. 07957/4 од 29.12.2010 година.

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

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

Бр. 51-308/1
1 февруари 2011 година
Скопје

Бр. 51-310/1
1 февруари 2011 година
Скопје

333.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе

335.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА - БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за правда-Биро за судски вештачења
бр. 07-44/3 од 10.1.2011 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за труд и социјална политика бр.
07-87/3 од 14.1.2011 година.

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

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

Бр. 51-309/1
1 февруари 2011 година
Скопје

Бр. 51-311/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

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

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

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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Бр. 15 - Стр. 23

336.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („ Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе

338.
Врз основа на член 52 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 и 145/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 1.2.2011 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

OДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА-ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Член1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за труд и социјална политика бр.
07-99/1 од 14.1.2011 година.
Член2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-312/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

337.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА - ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат бр. 07-74/3 од 12.1.2011 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-313/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за економија - Државен инспекторат за техничка инспекција бр.07-88/3 од 14.01.2011 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-314/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

339.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за локална самоуправа бр. 07-59/3 од
12.1.2011 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-315/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

Стр. 24 - Бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 февруари 2011

340.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе

342.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука,
на Министерството за локална самоуправа, бр.07-97/3
од 14.1.2011 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство бр. 07-101/1 од 14.1.2011 година.

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

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

Бр. 51-316/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

341.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.2.2011 година, донесе

Бр. 51-344/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

343.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ТРАНСПОРТ И ВРСКИ - ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН
ИНСПЕКТОРАТ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ-ЦАРИНСКА УПРАВА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за транспорт и врски - Државен комунален инспекторат бр. 07-52/3 од 10.1.2011 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за финансии-Царинска управа бр. 0740/3 од 13.1.2011 година.

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

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

Бр. 51-317/1
1 февруари 2011 година
Скопје

Бр. 51-345/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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Бр. 15 - Стр. 25

344.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.2.2011 година, донесе

346.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010)
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.02.2011 година донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОСНОВНОТО ЈАВНО
ОБВИНИТЕЛСТВО - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Службата за општи и заеднички работи на Владата
на Република Македонија, бр.07-103/3 од 14.1.2011 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-346/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

345.
Врз основа на член 52 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 и 145/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 1.2.2011 година, донесе
OДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Основното јавно обвинителство – Скопје бр.07108/2 од 17.01.2011 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-348/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

347.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА - ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за локална самоуправа бр.07-110/3
од 17.1.2011 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за економија - Државен инспекторат за техничка инспекција бр.07-106/3 од 17.1.2011 година.

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

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

Бр. 51-347/1
1 февруари 2011 година
Скопје

Бр. 51-349/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

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

Стр. 26 - Бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

348.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЗДРАВСТВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за здравство бр. 07-211/2 од
28.1.2011 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-648/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

349.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/08 и 77/09), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 1.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА 20 ИЛЈАДИ ЛИТРИ
ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ 1 (ЕЛ-1) ОД
СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ
Член 1
Со оваа одлука се отстапуваат 20 илјади литри екстра лесно масло за горење 1 (ЕЛ-1), од стоковните резерви без надомест, на македонската православна богословија - средно училиште „Св.Климент Охридски" Скопје и ученичкиот дом во негов состав.
Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51–720/1
1 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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350.
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за игрите на
среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07)
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕПОЗИТОТ СО
КОЈ СЕ ОБЕЗБЕДУВА ИСПЛАТАТА НА ДОБИВКИТЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИГРИТЕ НА СРЕЌА
Член 1
Во Одлуката за определување на висината на депозитот и начинот на користење на депозитот со кој се
обезбедува исплатата на добивките на учесниците во
игрите на среќа (“Службен весник на Република Македонија“ бр.19/02 и 73/07) во член 4 дел I. точките 2, 3,
4, 5 и 6 се бришат.
Точките 7 и 8 стануваат точки 2 и 3.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 51-864/1
8 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

351.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Член 1
Со оваа одлука недвижните ствари-двориште со површина од 24.697 м2 лоцирано на КП бр.5539/1, земјиште под зграда 1 со површина од 3680 м2 лоцирано на
КП бр.5539/1, двориште со површина од 450 м2 лоцирано на КП бр.5539/3, двориште со површина од 4494
м2 лоцирано на КП бр.5541, двориште со површина од
3434 м2 лоцирано на КП бр.5542, двориште со површина од 123 м2 лоцирано на КП бр. 5545/2, двориште со
површина од 41639 м2 лоцирано на КП бр.5552/1, земјиште под зграда 2 со површина од 2031 м2 лоцирано
на КП бр. 5552/1, земјиште под зграда 3 со површина
од 1102 м2 лоцирано на КП бр.5552/1, земјиште под
зграда 5 со површина од 594 м2 лоцирано на КП
бр.5552/1, земјиште под зграда 6 со површина од 476
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м2 лоцирано на КП бр.5552/1, земјиште под зграда 7 со
површина од 369 м2 лоцирано на КП бр.5552/1, земјиште под зграда 8 со површина од 360 м2 лоцирано на
КП бр.5552/1, земјиште под зграда 9 со површина од
270 м2 лоцирано на КП бр.5552/1, земјиште под зграда
10 со површина од 235 м2 лоцирано на КП бр.5552/1,
земјиште под зграда 13 со површина од 182 м2 лоцирано на КП бр.5552/1, земјиште под зграда 16 со површина од 50 м2 лоцирано на КП бр.5552/1 и земјиште под
зграда 18 со површина од 22 м2 лоцирано на КП бр.
5552/1, двориште со површина од 4270м2 лоцирано на
КП бр. 5554 и двориште со површина од 10728 м2 лоцирано на КП бр. 5581/2 или со вкупна површина од
99206 м2 за КО Тетово-2 заведени во Имотен лист бр.
34091 на Агенција за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Тетово, сопственост на
Република Македонија, се дава на користење на Министерството за образование и наука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-6137/1-10
1 февруари 2011 година
Скопје

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

352.
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за располагање со стварите на државните органи („Службен
весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ
И ВРСКИ

Бр. 15 - Стр. 27

353.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
Член 1
Со оваа одлука на Агенцијата за управување со одземен имот се дава на трајно користење, без надомест,
недвижната ствар – дел од објект, на приземје, на левата страна од главниот влез, со вкупна површина од 200
м2, лоцирана на ул. „Македонија“ бб, Скопје, КП
бр.12058, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр.
95860, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-8233/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

354.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1
Со оваа одлука на Министерството за транспорт и
врски му се дава на користење без надомест недвижна
ствар-објект (Градска вила Водно) со подрум во површина од 52 м2, приземје во површина 18 м2 и приземје
во површина од 181 м2, кој се наоѓа на КП бр.1851 КО
Центар 2, евидентиран во Имотен лист број 55341 за
КО Центар 2, сопстевност на Република Македонија.

Член 1
Со оваа одлука на Министерството за здравство се
дава на трајно користење, без надомест, недвижната
ствар – дел од објект, на приземје, од страната на помошниот влез, со вкупна површина од 48 м2, лоцирана
на ул. „Македонија“ бб, Скопје, КП бр. 12058, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр.95860, сопственост
на Република Македонија.

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

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

Бр. 51-8017/1-10
4 февруари 2011 година
Скопје

Бр. 51-8233/2
1 февруари 2011 година
Скопје

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

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

Стр. 28 - Бр. 15
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355.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНА СТВАР НА СУДСКИОТ СОВЕТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на Судскиот совет на Република
Македонија се дава на трајно користење, без надомест,
недвижната ствар – дел од објект, на приземје, на десната страна од главниот влез, со вкупна површина од
156 м2, лоцирана на ул. „Македонија“ бб, Скопје, КП
бр. 12058, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр.
95860, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-8233/3
1 февруари 2011 година
Скопје

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

356.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ број 8/05
и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движни ствари и тоа:
1. АВТОБУС БРОЈ 1:
- број на шасија: Y6EA183D1A4000356
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
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- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА
2. АВТОБУС БРОЈ 2:
- број на шасија: Y6EA183D1A4000357
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА
3. АВТОБУС БРОЈ 3:
- број на шасија: Y6EA183D1A4000359
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА
4. АВТОБУС БРОЈ 4:
- број на шасија: Y6EA183D1A4000365
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА
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5. АВТОБУС БРОЈ 5:
- број на шасија: Y6EA183D1A4000371
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА
6. АВТОБУС БРОЈ 6:
- број на шасија: Y6EA183D1A4000373
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА
7. АВТОБУС БРОЈ 7:
- број на шасија: Y6EA183D1A4000374
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА
8. АВТОБУС БРОЈ 8:
- број на шасија: Y6EA183D1A4000378
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4
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- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА
9. АВТОБУС БРОЈ 9:
- број на шасија: Y6EA183D1A4000353
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА
10. АВТОБУС БРОЈ 10:
- број на шасија: Y6EA183D1A4000361
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА
11. АВТОБУС БРОЈ 11:
- број на шасија: Y6EA183D1A4000362
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
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- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА
12. АВТОБУС БРОЈ 12:
- број на шасија: Y6EA183D1A4000363
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА
13. АВТОБУС БРОЈ 13:
- број на шасија: Y6EA183D1A4000369
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА
14. АВТОБУС БРОЈ 14:
- број на шасија: Y6EA183D1A4000360
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
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- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА
15. АВТОБУС БРОЈ 15:
- број на шасија: Y6EA183D1A4000368
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, EU 4
- марка: LAZ
- тип: A183D1
- вкупно дозволена маса: 18 тона
- година на производство:
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l
- Места за седење: 31
- Места за стоење: 69
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002
- Боја на кров: Бела боја RAL 9010
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА
- Клима уред: ДА
- Дигитален тахограф: ДА
Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се пренесуваат во сопственост на Градот Скопје без надомест.
Член 3
Министерот за транспорт и врски склучува договор
со градоначалникот на Градот 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. 51-825/1
8 февруари 2011 година
Скопје

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

357.
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за одбрана му
престанува користењето на недвижните ствари, сопственост на Република Македонија, земјиште кое претставува дел од КП број 16139 КО Куманово евидентирано во Имотен лист број 14368 Ко Куманово и тоа:
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- земјиште лоцирано на КП број 16139/2 КО Куманово со површина 1942 м²,
- земјиште лоцирано на КП број 16139/3 КО Куманово со површина 1760 м²,
- земјиште лоцирано на КП број 16139/4 КО Куманово со површина 9749 м²,
- земјиште лоцирано на КП број 16139/5 КО Куманово со површина 3698 м²,
- земјиште лоцирано на КП број 16139/6 КО Куманово со површина 4711 м²,
- земјиште лоцирано на КП број 16139/7 КО Куманово со површина 5158 м²,
- земјиште лоцирано на КП број 16139/8 КО Куманово со површина 3188 м²,
- земјиште лоцирано на КП број 16139/9 КО Куманово со површина 3166 м²,
- земјиште лоцирано на КП број 16139/10 КО Куманово со површина 3078 м²,
- земјиште лоцирано на КП број 16139/11 КО Куманово со површина 3050 м²,
- земјиште лоцирано на КП број 16139/12 КО Куманово со површина 4595 м²,
- земјиште лоцирано на КП број 16139/13 КО Куманово со површина 5575 м²,
- земјиште лоцирано на КП број 16139/14 КО Куманово со површина 8983 м².
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-389/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

358.
Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.52/91) и член 61, став 1 од Законот за
надворешни работи (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 1.2.2011 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ДИЗЕЛДОРФ
1. Владата на Република Македонија за Почесен
конзул на Република Македонија во Сојузна Република
Германија, со седиште во Дизелдорф, го именува:
- Холгер Михаел Арндт.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.136/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

Бр. 15 - Стр. 31

359.
Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.52/91) и член 61, став 1 од Законот за
надворешни работи (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 1.2.2011 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА, СО
СЕДИШТЕ ВО ТЕМИШВАР
1. Владата на Република Македонија за Почесен
конзул на Република Македонија во Романија, со седиште во Темишвар, го именува:
- Раду Дан Михаеску.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.137/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

360.
Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.52/91) и член 61, став 1 од Законот за
надворешни работи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 1.2.2011 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА БРАЗИЛ, СО СЕДИШТЕ ВО РИО ДЕ
ЖАНЕИРО
1.Владата на Република Македонија за Почесен
конзул на Република Македонија во Федеративна Република Бразил, со седиште во Рио де Жанеиро, ја именува:
- Тања Јакимоска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.150/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

Стр. 32 - Бр. 15
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361.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010) и член
100 од Деловникот за работа на Владата на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003,
67/2003, 51/2006, 5/2007, 15/2007, 26/2007, 30/2007,
58/2007, 105/2007, 116/2007, 129/2007, 157/2007,
29/2008, 51/2008, 86/2008, 144/2008, 42/2009, 62/2009,
141/2009, 162/2009, 40/2010, 83/2010, 166/2010 и
172/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 февруари 2011 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА
ЗАКОНОДАВСТВО
1. На Лила Пејчиновска Миладиновска и се утврдува престанок на функцијата секретар на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република
Македонија, поради истек на мандатот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.22-731/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

362.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010) и член
100 од Деловникот за работа на Владата на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003,
67/2003, 51/2006, 5/2007, 15/2007, 26/2007, 30/2007,
58/2007, 105/2007, 116/2007, 129/2007, 157/2007,
29/2008, 51/2008, 86/2008, 144/2008, 42/2009, 62/2009,
141/2009, 162/2009, 40/2010, 83/2010, 166/2010 и
172/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 февруари 2011 година, донесе
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363.
Врз основа на член 19 од Законот за технолошки
индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008,
139/2009 и 156/2010) и член 36 став 6 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 февруари 2011 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
1. Никола Наумовски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, поради истек на мандатот за кој е именуван.
2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони се именува
Драган Настески.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 22-733/1
1 февруари 2011 година
Скопје

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

364.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и
97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 февруари 2011 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

1. За секретар на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија, се именува Лила Пејчиновска Миладиновска, досегашен секретар на Секретаријатот за законодавство.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола, поради
истек на мандатот за кој се именувани, се разрешуваат:
- Ѓорѓи Ѓорѓиевски,
- Костадин Маринчески,
- Зоран Попчевски.
2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола, се именуваат:
- Ѓорѓи Ѓорѓиевски,
- Костадин Маринчески,
- Наташа Велеска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.22-732/1
1 февруари 2011 година
Скопје

Бр. 22-734/1
1 февруари 2011 година
Скопје

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

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

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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365.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и
54/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.2.2011 година, одобри
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-1842/1 ОД 3.4.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО
СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА
ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ
1. Во Лиценцата под број 19-1842/1 од 3.4.2007 година, издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано
приредување на посебни игри на среќа во автомат
клуб, во точката 1 зборот „ДОО“ се заменува со зборот
„ДООЕЛ“.
2. Во точката 3 бројот „24“ се заменува со бројот
„17“.
3. Ова изменување на Лиценца се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-426/1
8 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

366.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 8.2.2011 година, одобри
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 51-7497/1 ОД 7.12.2010 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И
ИГРИ НА СРЕЌА „ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО“ ДОО БОГОРОДИЦА ГЕВГЕЛИЈА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ
НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО) ШТО СЕ
НАОЃА ВО ХОТЕЛ „ПРИНЦЕСС“ ВО ГЕВГЕЛИЈА НА УЛ. „ГРАНИЧЕН ПРЕМИН БОГОРОДИЦА“
1. Во Лиценцата под број 51-7497/1 од 7.12.2010 година, издадена на Друштвото за угостителство и игри
на среќа „ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО“ ДОО Богородица, Гевгелија, за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино) во точката
1, по зборот: „Гевгелија“ се додаваат зборовите: „за
време од 6 (шест) години од денот на издавањето на
лиценцата“.
2. Во точката 3, по став 1 се додава нов став 2 кој
гласи: „Уплатата и добивките во играчницата ќе се врши во домашна или странска валута“.
3. Ова изменување и дополнување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-863/1
8 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Бр. 15 - Стр. 33

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
367.
Врз основа на член 72 од Законот за персоналниот
данок на доход (“Службен весник на Република Македонија“ број 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01,
52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07,
160/07, 159/08, 20/09,139/09 и 171/10), министерот за
финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА АКОНТАТИВНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ
ДАНОК НА ДОХОД ЗА КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ
Член 1
Во Правилникот за формата, содржината и начинот
на пополнување на аконтативната даночна пријава за
утврдување на персоналниот данок на доход за капитални добивки (“Службен весник на Република Македонија“ број 55/01 и 28/07), во членот 2 ставот 2 се менува и гласи:
“Образецот од став 1 на овој член содржи: 1. Податоци за обврзникот, 2. Вид на капитална добивка/загуба, 3. Капитална добивка/загуба од продажба на хартии
од вредност 4. Капитална добивка од продажба на
учество (удел) во капитал, 5. Капитална добивка од
продажба на недвижен имот, Податоци за поднесување, Податоци за приемот и обработката, Општи напомени и Упатство за пополнување.“
Член 2
Членот 3 се менува и гласи:
“Во делот – 1. Податоци за обврзникот се впишува:
единствен матичен број на граѓанинот, број на пасош,
датум и земја на издавање доколку обврзникот не е жител на Република Македонија, име и презиме и адресни
податоци.“
Член 3
Членот 10 се брише.
Член 4
Образецот “ПДД-АДП/КД“ се заменува со нов
образец “ПДД-АДП/КД“ кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-4076/1
3 февруари 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 34 - Бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 февруари 2011

9 февруари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 15 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 февруари 2011

9 февруари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 15 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 февруари 2011

368.
Врз основа на член 72 од Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на Република Македонија“ број 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07,
160/07, 159/08, 20/09, 139/09 и 171/10), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА АКОНТАТИВНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ
ДАНОК НА ДОХОД ЗА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА
Член 1
Во Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за
утврдување на персоналниот данок на доход за приходи од имот и имотни права (“Службен весник на Република Македонија“ број 63/98, 55/01, 28/07 и 3/08), во членот 2 ставот 2 се менува и гласи:
“Образецот од став 1 на овој член содржи: 1. Класификација на пријавата, 2. Правен основ, 3. Податоци за
обврзникот, 4. Податоци за закупецот, 5. Податоци за сопственикот на имотот (во случај на подзакуп), 6. Податоци за имотот/имотното право, 7. Податоци за приходите (месечен износ), Податоци за поднесување, Податоци за приемот и обработката, Општи напомени и Упатство за пополнување.“
Член 2
Членот 5 се менува и гласи:
“Во делот – 3. Податоци за обврзникот се впишува: единствен матичен број на граѓанинот, број на пасош,
датум и земја на издавање доколку обврзникот не е жител на Република Македонија, име и презиме и адресни
податоци.“
Член 3
Образецот “ПДД-АДП/ПИ“, се заменува со нов образец “ПДД-АДП/ПИ“ кој е даден во прилог и е составен
дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 20-4076/1
3 февруари 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

9 февруари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 15 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 февруари 2011

9 февруари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 15 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 февруари 2011

9 февруари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 15 - Стр. 43

369.
Врз основа на член 72 од Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на Република Македонија“ број 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07,
160/07, 159/08, 20/09,139/09 и 171/10), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА АКОНТАТИВНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕ
НА ПРИХОДИ ОД САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ
Член 1
Во Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за
започнување на остварување на приходи од самостојна дејност ("Службен весник на Република Македонија"
број 55/01 и 28/07), во членот 2 ставот 2 се менува и гласи:
“Образецот од став 1 на овој член содржи: 1. Податоци за обврзникот, 2. Податоци за очекуваниот нетоприход во првата година, Податоци за поднесување, Податоци за приемот и обработката, Општи напомени и
Упатство за пополнување.“
Член 2
Членот 3 се менува и гласи:
“Во делот – 1. Податоци за обврзникот се впишува: единствен даночен број, единствен матичен број на граѓанинот, број на пасош, датум и земја на издавање доколку обврзникот не е жител на Република Македонија,
име и презиме и адресни податоци.“
Член 3
Членот 5 се брише.
Член 4
Членот 6 се брише.
Член 5
Образецот “ПДД-АДП/СД“ се заменува со нов образец “ПДД-АДП/СД“ кој е даден во прилог и е составен
дел на овој правилник.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 20-4076/1
3 февруари 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 44 - Бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 февруари 2011

9 февруари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 15 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 февруари 2011

370.
Врз основа на член 72 од Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на Република Македонија“ број 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07,
160/07, 159/08, 20/09, 139/09 и 171/10), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА АКОНТАТИВНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРЕНИ ДРУГИ ПРИХОДИ
Член 1
Во Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за
остварени други приходи (“Службен весник на Република Македонија“ број 55/01 и 28/07), во членот 2 ставот
2 се менува и гласи:
“Образецот од став 1 на овој член содржи: 1. Податоци за обврзникот, 2. Податоци за приходот, Податоци
за поднесување, Податоци за приемот и обработката, Општи напомени и Упатство за пополнување.“
Член 2
Членот 3 се менува и гласи:
“Во делот – 1. Податоци за обврзникот се впишува: единствен матичен број на граѓанинот, број на пасош,
датум и земја на издавање доколку обврзникот не е жител на Република Македонија, име и презиме и адресни
податоци.“
Член 3
Членот 5 се брише.
Член 4
Образецот “ПДД-АДП/ДП“ се заменува со нов образец “ПДД-АДП/ДП“ кој е даден во прилог и е составен
дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 20-4076/1
3 февруари 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

9 февруари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 15 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 февруари 2011

9 февруари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
371.
Врз основа на член 61, став (3) и член 80 став (2) од
Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на
Република Македонија” бр. 113/2007), министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИТЕ УСЛОВИ И ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КАРАНТИНОТ, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИТЕ УСЛОВИ
КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КАРАНТИНОТ,

Бр. 15 - Стр. 49

372.
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за виното
(“Службен весник на Република Македонија” бр.
50/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА
И НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРОМЕНИТЕ ВО НАЦИОНАЛНИОТ РЕГИСТАР НА ЛОЗОВИ
НАСАДИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пријавата и начинот на пријавување на промените во Националниот регистар на лозови насади.

КАКО И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА КАРАНТИНОТ,
ЗА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ИЗОЛАЦИЈА И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИСТАТА ЗА РАЗЛИЧНИ ЖИВОТИНСКИ
ВИДОВИ И КАТЕГОРИИ, ВРЕМЕТРАЕЊЕТО ЗА
НАБЉУДУВАЊЕ И ЗА ИСПИТУВАЊАТА КОИ
ТРЕБА ДА БИДАТ НАПРАВЕНИ
Член 1
Во Правилникот за техничко-технолошките услови
и постапката за одобрување на карантинот, техничкотехнолошките услови кои треба да ги исполнува карантинот, како и времетраењето на карантинот, за објектите за изолација и времетраење на истата за различни
животински видови и категории, времетраењето за набљудување и за испитувањата кои треба да бидат направени („Службен весник на Република Македонија” бр.
88/10 и 113/10), во членот 35, точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите:
„освен одредбите од членовите 3, 4, 5 и 6 во делот
за животни од аквакултура и членовите 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33, кои ќе отпочнат да
се применуваат од 1 јули 2011 година.”
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 11-55/3
3 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Член 2
Производителот на грозје промените во врска со
податоците наведени во член 13 став 1 од Законот за
виното заради ажурирање на податоците во Националниот регистар на лозовите насади до подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство, ги пријавуваат на образец во А4 формат во бела хартија.
Образецот на пријавата за промените во Националниот регистар на лозови насади содржи:
- податоци за парцелата каде настанува промената;
- податоци во врска со промената на сопственост
односно правото на користење на парцелата;
- податоци во врска со ископачување на лозовите
насади;
- податоци во врска со презасадување на лозовите
насади;
- податоци во врска со калемење или прекалемување на вински / трпезни сорти на грозје;
- податоци во врска со промената на системот за наводнување и
- податоци во врска со елементарни непогоди.
Образецот на пријавата за упис на промените во
Националниот регистар на лозови насади е даден во
Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 08-11432/2
24 јануари 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Стр. 50 - Бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 февруари 2011

9 февруари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 15 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 февруари 2011

9 февруари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 15 - Стр. 53

__________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
373.
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07 и 161/09), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПИСМЕНИТЕ
ИНСТРУКЦИИ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на писмените инструкции (“Службен весник на Република Македонија“ број 126/10) Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “ Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01-1952/1
7 февруари 2011 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Стр. 54 - Бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 февруари 2011

9 февруари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 15 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 февруари 2011

9 февруари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 15 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9 февруари 2011

- понудувачот АМСМ УСЛУГИ – Служба за помош

374.
Врз основа на член 57 од Закон за организација и

и информации на пат“ ДОО со седиште на ул. „Митро-

работа на органите на државната управа („Службен

полит Теодосиј Гологанов“ бр. 51 од Скопје достави

весник на РМ“ бр.58/00, 44/02, 82/08 и 167/10), а во вр-

барање евидентирано под број 07-1509 од 31.01.2011

ска со член 66-г од Законот за јавни патишта („Служ-

година во 09:30 часот. Предложи процент за исплата на

бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 52/09,

надоместок од Буџетот на Република Македонија во

114/09 и 124/10), министерот за транспорт и врски го

висина од 18%.
Согласно член 66-а став 1 од Законот за јавни пати-

донесе следното

шта („Службен весник на Република Македонија“ бр.
РЕШЕНИЕ

84/08, 52/09, 114/09 и 124/10) јавниот оглас за давање
овластување на правно лице за давање на информации

Се дава ОВЛАСТУВАЊЕ за давање на информа-

и техничка помош на моторизираните учесници во соо-

ции и техничка помош на моторизираните учесници во

браќајот на јавните патишта, за отстранување од јавни-

сообраќајот на јавните патишта, за отстранување од

те патишта на оштетените возила во дефект, како и за

јавните патишта на оштетените возила во дефект, како

други работи од значење за непречено и безбедно од-

и за други работи од значење за непречено и безбедно

вивање на сообраќајот на јавните патишта го распишу-

одвивање на сообраќајот на јавните патишта на прав-

ва Министерството за транспорт и врски.

ниот субјект АМСМ УСЛУГИ – Служба за помош и
информации на пат ДОО од Скопје.

Согласно член 66-а став 2 од Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/08, 52/09, 114/09 и 124/10) јавниот оглас се објавува

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Министерството за транспорт и врски на Република
Македонија објави јавен оглас за давање овластување
на правно лице за давање на информации и техничка
помош на моторизираните учесници во сообраќајот на
јавните патишта, за отстранување од јавните патишта
на оштетените возила во дефект, како и за други рабо-

во „Службен весник на Република Македонија“ и во
едно домашно јавно гласило.
Согласно член 66-а став 3 од Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/08, 52/09, 114/09 и 124/10) времетраењето на јавниот
оглас трае најмалку 10 дена.
Согласно член 66-а став 5 од Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.

ти од значење за непречено и безбедно одвивање на со-

84/08, 52/09, 114/09 и 124/10) постапката за избор на

обраќајот на јавните патишта објавен во „Службен вес-

правно лице ја спроведува Комисија формирана од ми-

ник на Република Македонија“ бр. 163/10 од 17.12.2010

нистерот за транспорт и врски, која по спроведената

година и во дневниот весник Вечер на 15.12.2010 годи-

постапка доставува предлог до министерот за транс-

на и исправка на јавен оглас објавен во „Службен вес-

порт и врски за избор на правно лице носител на овла-

ник на Република Македонија“ бр. 7/11 од 20.1.2011 го-

стување.

дина. Времетраењето на јавниот оглас беше заклучно

Согласно член 66-а став 6 од Законот за јавни пати-

до 31 јануари 2011 година до 12:00 часот. На јавниот

шта („Службен весник на Република Македонија“ бр.

оглас во пропишаниот рок свои понуди доставија 2

84/08, 52/09, 114/09 и 124/10) постапката за избор ќе се

(два) правни субјекти. На отворањето на понудите по

спроведе и доколку на јавниот оглас се јави и едно

јавниот оглас беше констатирано:

правно лице.

- понудувачот ТДТШТУ „АБЕФАЛ-ШПЕД“ со се-

Согласно член 66-г од Законот за јавни патишта

диште на ул. „Антон Попов 11“ бр. 28 од Скопје доста-

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08,

ви барање евидентирано под бр. 07-1490/1 од 28.1.2011

52/09, 114/09 и 124/10) решение за давање на овласту-

година. Предложи процент за исплата на надоместок

вање донесува министерот за транспорт и врски на

од Буџетот на Република Македонија во висина од 5%.

предлог на Комисијата.

9 февруари 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 15 - Стр. 59

Согласно член 66-д од Законот за јавни патишта

- Договор, пристапница, одлука или друг акт од кој

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08,

може да се утврди дека правното лице членува во меѓу-

52/09, 114/09 и 124/10) врз основа на решението, мини-

народен систем надлежен за координирање на помош

стерот за транспорт и врски и правното лице носител

на пат и давање на информации на учесниците во соо-

на овластувањето склучуваат договор за регулирање на

браќајот на патиштата.

меѓусебните односи на период од 15 години.
На состанокот одржан на 04.02.2011 година Комисијата формирана од министерот за транспорт и врски
со решение број 02-15762/1 од 26.11.2010 година, ги
разгледа доставените понуди, и на записник со број 071854 го утврди следното:
1. Понудувачот ТДТШТУ „АБЕФАЛ-ШПЕД“ со се-

2. Понудувачот АМСМ УСЛУГИ – Служба за помош и информации на пат“ ДОО со седиште на ул.
„Митрополит Теодосиј Гологанов“ бр. 51 од Скопје ја
достави целокупната потребна документација согласно
член 66-в од Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09
и 124/10) и понуди процент од 18% за Буџетот на Република Македонија .

диште на ул. „Антон Попов 11“ бр. 28 од Скопје со до-

Во согласност со претходнокажаното Комисијата

ставената понуда ја нема доставена целокупната по-

донесе едногласен заклучок и достави Предлог до ми-

требна документација согласно член 66-в од Законот за

нистерот за транспорт и врски за избор на правниот

јавни патишта („Службен весник на Република Маке-

субјект „АМСМ УСЛУГИ – Служба за помош и ин-

донија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09 и 124/10) и тоа:

формации на пат“ ДОО како овластено лице за давање

- Потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- Потврда за платени даноци, придонеси и други
јавни давачки,
- Документ за регистрирана дејност за вршење на
дејноста предмет на јавниот оглас,
- Опис на економско-финансиската состојба на субјектот
- Доказ за поседување сопствен Информативен
Центар со единствен карактеристичен телефонски број

на информации и техничка помош на моторизираните
учесници во сообраќајот на јавните патишта, за отстранување од јавните патишта на оштетените возила и возила во дефект, како и за други работи од значење за
непречено и безбедно одвивање на сообраќајот на јавните патишта.
Со оглед на предходнокажаното, а во врска со член
66-г од од Законот за јавни патишта („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09 и
124/10) министерот за транспорт и врски одлучи како
во диспозитивот на ова решение.

- Доказ за поседување сопствена Кол централа со
единствен карактеристичен телефонски број

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се

- Доказ за бројот на центри за давање на информа-

изјави жалба во рок од 8 дена од денот на приемот на

ции и техничка помош на моторизираните учесници во

истото преку овој орган до Комисијата на Владата на

сообраќајот на јавните патишта, за отстранување од
јавните патишта на оштетените возила и возила во дефект, како и за други работи од значење за непречено и
безбедно одвивање на сообраќајот на јавните патишта
на територијата на Република Македонија
- Вработени најмалку 30 лица во редовен реботен
однос

Република Македонија за решавање на управни работи
во втор степен од областа на сообраќајот.
Жалбата се таксира со 250,00 денари административни такси.
Бр. 07-1965
7 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

Стр. 60 - Бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
375.
Врз основа на член 56 став (3) точка а) и став (4) од
Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република
Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005,
29/2007, 88/2008, 48/2009 и 50/2010), Управниот одбор
на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на
27.12.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ
ШТО ГО НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПЕНЗИСКИТЕ
ДРУШТВА ЗА 2011 ГОДИНА
Член 1
Висината на месечниот надомест што Агенцијата за
супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од секое пензиско друштво за

9 февруари 2011

2011 година изнесува 0,8% од секој уплатен придонес
во претходниот месец во пензиските фондови со кои
управуваат.
Член 2
Надоместот од член 1 на оваа Одлука се пресметува
како процент од вкупните придонеси уплатени во претходниот месец во секој пензиски фонд со кој управува
пензиското друштво.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се објави по добивањето согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр. 02-2576/4

Претседател

27 декември 2010 година

на Управниот одбор,

Скопје

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
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