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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
493.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 3.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија
му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

494.
Врз основа на член 9 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
3.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
- СКОПЈЕ
Член 1
Во Одлуката за основање на Јавното претпријатие
за железничка инфраструктура Македонски железници
– Скопје, („Службен весник на Република Македонија“
бр. 58/07, 21/11 и 2/16) во членот 15 износот
„30.680.316.737,00 денари“ се заменува со износот
„30.215.234.941,00 денари“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-245/1
3 март 2017 година
Скопје

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надомест, на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

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

495.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15,
192/15, 61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 3
Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија склучува договор со
директорот на Службата за општи и заеднички работи
на Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Македонија, и тоа премер на објект кој се
наоѓа на ул. „Краишка“ бб во Скопје, на КП бр.5067,
КО Бутел.

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

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

Бр. 44-200/1
3 март 2017 година
Скопје

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

Бр. 44-332/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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496.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Државниот архив на Република Македонија.
Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со директорот на Државниот архив на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.44-397/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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497.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15,
153/15, 192/15, 61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2017 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено
со Годишната програма за финансирање на изработка
на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2017 година се утврдуваат работите за
изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 2/6, во КО
Oтешево.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-398/1
3 март 2017 година
Скопје

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

498.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/15, 153/15 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 3.3.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии-Царинска управа, му престанува
користењето на движната ствар - метал детектор со
следните карактеристики:

Член 2
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на
времено користење за период од 12 месеци од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука, без надомест на
Јавното обвинителство на Република Македонија.
Член 3
Директорот на Царинската управа склучува договор со Јавниот обвинител на Република Македонија, со
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар
од член 1 на оваа одлукa.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија “.
Бр. 44-422/1
3 март 2017 година
Скопје

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

499.
Врз основа на член 13 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Републкика Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 3.3.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Град Скопје, се пренесуваат во
сопственост без надоместок недвижни ствари запишани во Имотен лист бр.50760, кои се наоѓаат на КП
бр.1850/10 во КО Кисела Вода 2, сопственост на Република Македонија и тоа:
- зграда бр.2, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР,
број 1, намена на посебен дел СТ, со внатрешна површина од 32м2 и
- зграда бр.2, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПО,
број 1, намена на посебен дел П, со внатрешна површина од 32м2.
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. 44-440/1

Заменик на претседателот

3 март 2017 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

501.
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИ-

Бр. 44-437/1
3 март 2017 година
Скопје

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

500.
Врз основа на член член 36 став 3 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05,
37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13,
139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.3.2017 година,
донесе

ЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈЏАН
Член 1
Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите
за краткорочен престој во Република Македонија за
државјаните на Република Азербејџан, до три месеци во тек на секој шестмесечен период, во период од
16 март 2017 година до 15 март 2018 година.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА –
БЕРОВО

ти да ја спроведе оваа oдлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и за давање на трајно користење на движна
ствар на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Берово бр.42-4027/1 од 5.5.2015 година (,,Службен
весник на Република Македонија“ бр.77/15).

Бр. 44-547/1

Заменик на претседателот

3 март 2017 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

13 март 2017

Бр. 31 - Стр. 7

502.
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надво-

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-

решни работи („Службен весник на Република Маке-

ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО

донија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 226/15) Влада-

-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

та на Република Македонија, на седницата одржана на
Член 1

3.3.2017 година, донесе

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се
ОДЛУКА

утврдуваат градбите со основна класа на намена E2-

ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИ-

брана и акумулација „Речани“ (дел од хидросистемот

ТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ

„Оризарска река“) кои е потребно да се предвидат во

НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА

рамки на дел од КП бр.722/1, дел од КП бр.722/2, дел
од КП бр.776/1, дел од КП бр.776/2, дел од КП
бр.775/1, дел од КП бр.775/2, дел од КП бр.775/3, дел

Член 1
Со оваа одлука, се укинуваат визите за краткорочен
престој во Република Македонија за државјаните на Руската Федерација, до три месеци во текот на секој шестмесечен период, во периодот од 16 март 2017 година до 15
март 2018 година, за лицата кои не се опфатени во членот
6 од Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и
Владата на Руската Федерација за условите за заемни патувања на државјаните на Република Македонија и
државјаните на Руската Федерација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 119/2008).

од КП бр.752/1, дел од КП бр.752/2, дел од КП
бр.752/3, дел од КП бр.751/1, дел од КП бр.751/2, дел
од КП бр.751/3, дел од КП бр.753/1, дел од КП
бр.753/2, дел од КП бр.753/3, дел од КП бр.748/1, дел
од КП бр.748/2, дел од КП бр.748/3, дел од КП
бр.748/4, дел од КП бр.748, дел од КП бр.344, дел од
КП бр.370, дел од КП бр.415, КП бр.745, КП бр.325,
КП бр.322, КП бр.286, КП бр.255/2, КП бр.192, КП
бр.191, КП бр.176, КП бр.172/1, КП бр.166/2, КП
бр.147, КП бр.145, КП бр.135, КП бр.333, КП бр.332,
КП бр.334, КП бр.335, КП бр.345, КП бр.347, КП
бр.348, КП бр.349, КП бр.365, КП бр.368, КП бр.414,

Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа oдлука.

КП бр.418, КП бр.425, КП бр.432, КП бр.522, КП
бр.581, КП бр.583, КП бр.584, КП бр.585, КП бр.613,
КП бр.588, КП бр.137, КП бр.136, КП бр.366, КП
бр.444, КП бр.586, КП бр.587, КП бр.688, КП бр.612,

Член 3

дел од КП бр.805/1, дел од КП бр.805/2, дел од КП

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

бр.805/3, КП бр.331 и дел од КП бр.812/1, запишани

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

на Имотен лист бр.2 за КО Речани, дел од КП бр.358,

Македонија“.

дел од КП бр.359, КП бр.360, КП бр.361, КП бр.362,
КП бр.367/2 и КП бр.367/1, запишани на Имотен лист

Бр. 44-550/1

Заменик на претседателот

бр.18 за КО Речани, КП бр.328, запишанa на Имотен

3 март 2017 година

на Владата на Република

лист бр.73 за КО Речани, КП бр.329, запишанa на

Скопје

Македонија,

Имотен лист бр.109 за КО Речани, КП бр.287, КП

м-р Владимир Пешевски, с.р.

бр.288 и КП бр.289, запишани на Имотен лист бр.82

__________
503.

за КО Речани, КП бр.2, КП бр.172/2 и КП бр.173, запишани на Имотен лист бр.13 за КО Речани,

КП

Врз основа на член 50 став 2 од Законот за простор-

бр.174, запишанa на Имотен лист бр.11 за КО Речани,

но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-

КП бр.175, запишанa на Имотен лист бр.12 за КО Ре-

публика Македонија“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и

чани, КП бр.144, запишанa на Имотен лист бр.14 за

163/16), Владата на Република Македонија, на седни-

КО Речани, КП бр.146, КП бр.363 и КП бр.364, запи-

цата, одржана на 3.3.2017 година, донесе

шани на Имотен лист бр.15 за КО Речани, КП бр.343,

Стр. 8 - Бр. 31
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КП бр.342 и дел од КП бр.341, запишани на Имотен
лист бр.93 за КО Речани, КП бр.346, запишанa на
Имотен лист бр.68 за КО Речани, КП бр.422, запишанa на Имотен лист бр.42 за КО Речани, КП бр.419,
КП бр.420, КП бр.423, КП бр.424 и КП бр.431, запишани на Имотен лист бр.21 за КО Речани, КП бр.421
и КП бр.426, запишани на Имотен лист бр.43 за КО

504.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и
142/16), а во врска со член 119 од Законот за простор-

Речани, КП бр.579/2 и КП бр.580, запишани на Имо-

но и урбанистичко планирање (,,Службен весник на Ре-

тен лист бр.70 КО за Речани, КП бр.582, КП бр.585 и

публика Македонија“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и

дел од КП бр.523, запишани на Имотен лист бр.23 за

163/16), Владата на Република Македонија, на седница-

КО Речани, КП бр.579/1, запишанa на Имотен лист

та одржана 3.3.2017 година, донесе

бр.24 за КО Речани, дел од КП бр.755/3, запишанa на
Имотен лист бр.87 за КО Речани, КП бр.330, запи-

ОДЛУКА

шанa на Имотен лист бр.100 за КО Речани, дел од КП

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-

бр.520/1, КП бр.520/1, дел од КП бр.174/1, дел од КП
бр.174/2, дел од КП бр.174/3, дел од КП бр.172, дел од
КП бр.29/1, дел од КП бр.29/2 и дел од КП бр.171/1,
дел од КП бр.171/2, запишани на Имотен лист бр.3 за
КО Вранинци, дел од КП бр.160/1, запишанa на Имо-

ТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА
ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА

тен лист бр.41, дел од КП бр.160/2, запишанa на Имо-

ИЗГРАДБА НА БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА „РЕ-

тен лист бр.3 за КО Вранинци, дел од КП бр.520/3, за-

ЧАНИ“ СО ПРИДРУЖНИ ГРАДБИ (ДЕЛ ОД ХИД-

пишанa на Имотен лист бр.13 за КО Вранинци, дел

РОСИСТЕМОТ „ОРИЗАРСКА РЕКА“) ОПШТИНА

од КП бр.567/2, запишанa на Имотен лист бр.26 за КО

КОЧАНИ

Вранинци, дел од КП бр.567/2, запишанa на Имотен
лист бр.26 за КО Вранинци, дел од КП бр.489, запишанa на Имотен лист бр.3 за КО Костин Дол, дел од
КП бр.489 и дел од КП бр.498, запишани на Имотен
лист бр.43 за КО Костин Дол, КП бр.170, запишанa на
Имотен лист бр.10 за КО Костин Дол, дел од КП
бр.596, КП бр. 590, КП бр.591/1, КП бр.591/2, КП
бр.592, КП бр.594 и КП бр.589, запишани на Имотен

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско
во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на брана и
акумулација „Речани“ со придружни градби (дел од

лист бр.127 за КО Пресека, КП бр.589, запишанa на

хидросистемот „Оризарска река“), општина Кочани,

Имотен лист бр.24 за КО Пресека, преку изработка на

бр.41-9607/1 од 11.12.2013 година (,,Службен весник

урбанистичко-планска документација за градби од по-

на Република Македонија“ бр.177/13).

себен интерес.
Член 2
Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-582/1

Заменик на претседателот

3 март 2017 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-583/1

Заменик на претседателот

3 март 2017 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

13 март 2017

Бр. 31 - Стр. 9

505.
Врз основа на член 57 алинеја 2 од Законот за висо-

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ

кото образование („Службен весник на Република Ма-

ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИ-

кедонија“, бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10,

РАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИ-

17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14,

ЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИ-

10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и

ДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАН-

127/16), Владата на Република Македонија, на седни-

СИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ

цата одржана на 3.3.2017 година, донесе

ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБА-

ОДЛУКА

НИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УР-

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСОТ ЗА

БАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА

ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС

2016 ГОДИНА

СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ЈАВЧлен 1

НАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ФИЛМ
– ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА ОХРИД ВО УЧЕБНАТА
2017/2018 ГОДИНА

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги
во функција на планирање на просторот, предвидено

1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот

со Годишната програма за финансирање на изработка

за запишување студенти на втор циклус студии на

на урбанистички планови, регулациски планови на ге-

студиските програми на Јавната научна установа Ин-

нерални урбанистички планови, урбанистичко-план-

ститут за филм – филмска академија Охрид во учеб-

ска документација и урбанистичко-проектни доку-

ната 2017/2018 година, утврден врз основа на Одлука-

ментации за 2016 година се утврдуваат работите за

та за усвојување на Конкурс за запишување студенти

изработка на ажурирана геодетска подлога за урба-

на втор циклус студии на студиските програми на Јав-

нистичко планска документација за КП бр.1625, КП

ната научна установа Институт за филм – филмска

бр.1626/1, КП бр.1626/2, КП бр.1627/1 и КП бр.1628,

академија Охрид во учебната 2017/2018 година, заве-

во КО Бардовци.

рена под бр. 0202-252/2 од 28.2.2017 година, донесена
на 149-та седница на Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, одржана на 27.2.2017
година.

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

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од

Македонија“.

денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.44-657/1

Заменик на претседателот

3 март 2017 година

на Владата на Република

Скопје

Бр. 42-8494/1-16

Заменик на претседателот

3 март 2017 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

506.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар

__________
507.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

(„Службен

весник

на

Република

Македонија“

донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,

бр.78/15, 106/15 и 153/15 и 190/16), Владата на Ре-

61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на

публика Македонија, на седницата одржана на

седницата одржана на 3.3.2017 година, донесе

3.3.2017 година, донесе
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ОДЛУКА

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА

ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АД ,,МАКЕ-

ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

ДОНСКА ПОШТА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за одбрана му

Член 1

престанува користењето на

движната ствар, авион од типот „Злин 143 Л“ со регистарска ознака Z3 –DCS и сериски број 0054.

Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка
и финансиските извештаи на АД ,,Македонска
пошта“- Скопје, во државна сопственост за 2015 го-

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење, без надомест на Агенцијата за цивилно воздухопловство.

дина, усвоени од Управниот одбор на АД ,,Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост, со Одлука

бр.0201-381/1

на

седницата

одржана

на

19.2.2016 година.
Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, со
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар
од член 1 од оваа одлука.

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

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

Бр. 42-9215/1-16

Заменик на претседателот

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

3 март 2017 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,

Македонија“.

м-р Владимир Пешевски, с.р.
Бр. 42-9181/1-16

Заменик на претседателот

3 март 2017 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

508.

__________
509.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) и член
483 став (1) од Законот за трговските друштва
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот

28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11,

за трговските друштва („Службен весник на Република

166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14,

Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) и член
13 точка 2) од Статутот на АД ,,Македонска пошта“ –

138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) и член 13
точка 2) од Статутот на АД „Македонска пошта“ –
Скопје, во државна сопственост („Службен весник

Скопје, во државна сопственост („Службен весник на

на Република Македонија“ бр. 64/15 и 73/15), Вла-

Република Македонија“ бр. 64/15 и 73/15), Владата на

дата на Република Македонија, во својство на Соб-

Република Македонија, во својство на Собрание на

рание на друштвото, на седницата одржана на

друштвото, на седницата одржана на 3.3.2017 година,

3.3.2017 година, донесе

донесе

13 март 2017

Бр. 31 - Стр. 11

ОДЛУКА

ОДЛУКА

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ОСТВАРЕНАТА ДОБИВКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБО-

ПО ГОДИШНА СМЕТКА НА АД ,,МАКЕДОНСКА

ТЕЊЕТО НА АД „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ -

ПОШТА“-СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

ЗА 2015 ГОДИНА

ВО 2015 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се распределуваат средствата остварени како добивка по Годишна сметка за 2015 година на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост во износ од 4.959.666,00 денари, утврдени во Извештајот на независниот ревизор кој е

Член 1
Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работењето на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна
сопственост во 2015 година, усвоен од Управниот одбор на АД ,,Македонска пошта“ - Скопје, во државна

разгледан од страна на Управниот одбор на АД „Ма-

сопственост, со Одлука бр.0201-383/1 на седницата од-

кедонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост,

ржана на 19.2.2016 година.

со Одлука бр.0201-791/3 на седницата одржана на
Член 2

15.6.2016 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од деЧлен 2

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република

Средствата од член 1 на оваа одлука се распреде-

Македонија“.

луваат за покривање на дел од загубата по Годишна
сметка за 2006 година, која изнесува 31.961.541,00
денари.

Бр. 42-9215/3-16

Заменик на претседателот

3 март 2017 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,

Член 3

м-р Владимир Пешевски, с.р.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

__________

нот на објавувањето во „Службен весник на Република
511.

Македонија“.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органиБр. 42-9215/2-16

Заменик на претседателот

зација и работа на органите на државната управа

3 март 2017 година

на Владата на Република

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.

Скопје

Македонија,

58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата

м-р Владимир Пешевски, с.р.

на Република Македонија, на седницата одржана на 3

__________

март 2017 година, донесе

510.
Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА СЛУЖБАТА ЗА ПРОСТОРЕН ИНФОРМАТИВЕН

24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,

СИСТЕМ

41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) и член
13 точка 2) од Статутот на АД „Македонска пошта“Скопје, во државна сопственост („Службен весник на
Република Македонија“ бр.64/15 и 73/15), Владата на

1. Орхидеја Нечева-Петрова се разрешува од должноста директор на Службата за просторен информати-

Република Македонија, во својство на Собрание на

вен систем, орган во состав на Министерството за жи-

друштвото, на седницата одржана на 3.3.2017 година,

вотна средина и просторно планирање, на нејзино ба-

донесе

рање.

Стр. 12 - Бр. 31

13 март 2017

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

РЕШЕНИЕ

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ

ка Македонија“.

НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА
ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Бр. 24 – 759/2

Заменик на претседателот

3 март 2017 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

512.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 3

1. Даут Хајрулахи се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта, поради истек на мандатот.
2. За вршител на должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта се
именува Даут Хајрулахи.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

март 2017 година, донесе
Бр. 24 – 945/1

Претседател на Владата

РЕШЕНИЕ

22 февруари 2017 година

на Република Македонија,

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА

Скопје

Емил Димитриев, с.р.

ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА ПРОСТОРЕН
ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ

__________
514.
Врз основа на член 4 и 4-а од Законот за заштита од

1. За вршител на должноста директор на Службата

јонизирачко зрачење и радијациона сигурност („Служ-

за просторен информативен систем, орган во состав на

бен весник на Република Македонија“ бр. 48/2002,

Министерството за животна средина и просторно планирање, се именува Лидија Богдановска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

135/2007, 53/2011, 164/2013, 43/2014, 149/2015 и
37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8 февруари 2017 година, донесе

ка Македонија“.

РЕШЕНИЕ

Бр. 24 – 929/1

Заменик на претседателот

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА

3 март 2017 година

на Владата на Република

ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

Скопје

Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

513.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македо-

1. За вршител на должноста директор на Дирекцијата
за радијациона сигурност, се именува Џанер Исмаил.
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

нија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 22 февруари
2017 година, донесе

Бр. 24 – 1027/1

Претседател на Владата

8 февруари 2017 година

на Република Македонија,

Скопје

Емил Димитриев, с.р.

13 март 2017

Бр. 31 - Стр. 13

Член 2

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Во членот 8 став 1 во точката 2) сврзникот “и“

515.
Врз основа на член 47 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр.
112/14, 129/15, 23/16 и 190/16), министерот за финансии донесе

на крајот од реченицата се заменува со точка запирка.
Во точката 3) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот “и“ и се додава нова точка 4) која

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

гласи:
„4) Износот на дадената донација утврдена во сог-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И

ласност со членовите 30-а и 30-б од Законот.“.

УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА И НА-

По ставот 6 се додава нов став 7 кој гласи:

ЧИНОТ НА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ИЛИ ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ

„Заради искористување на даночно ослободување
од ставот 1 точка 4) на овој член, претходно се врши
усогласување на расходите во даночниот биланс

Член 1
Во Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочу-

“ДБ” преку зголемување на даночната основа за целиот износ на донираните финансиски средства кон
субјектите наведени во членовите 30-а и 30-б од Законот.“.

вање („Службен весник на Република Македонија” бр.
174/14), во членот 4 став 2 по алинеjата 2 се додава ноЧлен 3

ва алинеја 3 која гласи:
„- трошоци за сместување и превоз на лица кои не
се вработени но се ангажирани кај домашниот исплату-

Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

вач во смисла на точка 3-а) на членот 9 став (1) од ЗаЧлен 4

конот, се сметаат трошоците направени за ноќевање
или ноќевање со појадок, како и трошоците за превоз
за лица (резиденти на Република Македонија и нерезиденти) кои се ангажирани во врска со извршувањето на

Овој правилник ќе отпочне да се применува со утврдувањето на данокот на добивка во даночниот биланс за 2017 година.

работа кај исплатувачот која е во функција на неговата
Член 5

дејност, а кои не се документирани со фактура за сместување на лицата, фактура за извршениот превоз (при-

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од

ложување на авионска карта или други документи во

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

зависност од видот на превозот со кои би се докажале

лика Македонија “.

направените трошоци), како и со други документи од
кои непосредно може да се утврди поврзаност помеѓу

Бр.20-1552/1

лицата, направените трошоци и временскиот период во

7 март 2017 година

Министер за финансии,

Скопје

м-р Кирил Миноски, с.р.

кој е извршена работата;“.

Стр. 14 - Бр. 31

13 март 2017

13 март 2017

Бр. 31 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 31

13 март 2017

13 март 2017

Бр. 31 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 31

13 март 2017

13 март 2017

Бр. 31 - Стр. 19

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
516.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради
заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од
Република Италија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/17 и 18/17), во членот 1 став (1) по алинејата 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:
“- Мантова/Mantova,”.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-318/3
3 март 2017 година
Скопје

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

517.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско
потекло заради заштита од внесување на вирусот на

високо патогена авијарна инфлуенца во Република
Македонија по потекло од Република Романија
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
11/17), во членот 1 став (1) по алинејата 1 се додава
нова алинеја 2 која гласи:
“- Константа/Constanta,”.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-338/2
3 март 2017 година
Скопје

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

518.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со
член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“
бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16),
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на
високо патогена авијарна инфлуенца во Република
Македонија по потекло од Република Хрватска
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
16/17), во членот 1 став (1) се додава нова алинеја 1
која гласи:
“- Вуковар-Сирмиум/Vukovar-Sirmium;”.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-462/3
3 март 2017 година
Скопје

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