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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1259.
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни
простории на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/13, 69/13, 104/13,
27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15 и 6/16),
Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 8.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар – деловен простор во сопственост на Јавното претпријатие за
железничка инфраструктура Македонски железници –
Скопје, кој се наоѓа на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“
бр. 52, на КП 11931/1 КО Центар 1, запишан во Имотен
лист бр. 104741, со намена на посебен дел од зграда Б41, со вкупна површина од 109м2, со вкупна проценета
пазарна вредност 288.963 евра или 17.771.224,00 денари, пресметана по средниот курс на Народна банка
на Република Македонија на денот на проценката (1
евро = 61.50 денари) и тоа:
- објект 1, приземје, намена на простор ДП, со површина од 70м2;
- објект 1, галерија, намена на простор ДП, со површина од 36м2 и
- објект 1, галерија, намена на простор ХС, со површина од 3 м2.
Проценетата пазарна вредност од став 1 од овој
член претставува почетна цена за електронско јавно
наддавање.
Член 2
Се овластува Јавното претпријатие за железничка
инфраструктура Македонски железници – Скопје, да ја
води постапката за електронско јавно наддавање и да
склучи договор за продажба на деловниот простор.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1507/1
8 март 2016 година
Скопје

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

1260.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и
153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната
здравствена установа „Психијатриска болница Скопје“
Скопје му престанува користењето на движнaта ствар:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Институт за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје.
Член 3
Директорот на Јавната здравствена установа „Психијатриска болница Скопје“ Скопје склучува договор
со директорот на Јавната здравствена установа Институт за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје, со
кој се уредуваат правата и обврските за движнaта ствар
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1728/1
8 март 2016 година
Скопје

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

1261.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), а во врска со член
23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на
Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 9.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ГПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ
КО ГЛУВО/БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Глуво/Бразда, општина Чучер
Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1789/1
9 март 2016 година
Скопје

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

14 март 2016

Бр. 49 - Стр. 3

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
1262.
Врз основа на член 43-б став (10) од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република
Македонија“ бр.33/06, 63/07, 24/11, 51/11, 148/11, 164/13 и 152/15) министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за правното лице, односно трговец поединец е отпечатен на хартија со бела
боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 25-1987/1
2 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

Стр. 4 - Бр. 49

14 март 2016

14 март 2016

Бр. 49 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 49

14 март 2016

1263.
Врз основа на член 322-a став (9) од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.21/09, 24/11, 12/14, 41/14 и 152/15) министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за правното лице односно трговецот поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 25-1990/1
2 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

14 март 2016

Бр. 49 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 49

14 март 2016

14 март 2016

Бр. 49 - Стр. 9

1264.
Врз основа на член 46-б став 8 од Законот за метрологијата („Службен весник на Република Македонија”
бр. 55/02, 84/07, 120/09, 136/11, 6/12, 164/13, 41/14 и 192/15) министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за правно лице, односно трговец поединец е отпечатен на хартија со бела боја
во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правното лице, односно одговорно лице во трговец поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 25-1991/1
2 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

Стр. 10 - Бр. 49

14 март 2016

14 март 2016

Бр. 49 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 49

14 март 2016

14 март 2016

Бр. 49 - Стр. 13

1265.
Врз основа на член 43-в став (6) од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република
Македонија“ бр.33/06, 63/07, 24/11, 51/11, 148/11, 164/13 и 152/15) министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.
Член 2
Мандатниот платен налог за физичкото лице е отпечатен на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 25-1992/1
2 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

Стр. 14 - Бр. 49

14 март 2016

14 март 2016

Бр. 49 - Стр. 15

1266.
Врз основа на член 322-б став (6) од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република
Македонија“ бр.21/09, 24/11, 12/14, 41/14 и 152/15) министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.
Член 2
Мандатниот платен налог за физичкото лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 25-1993/1
2 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

Стр. 16 - Бр. 49

14 март 2016

14 март 2016

Бр. 49 - Стр. 17

1267.
Врз основа на член 34-а став (4) од Законот за контрола на предметите од скапоцени метали („Службен
весник на Република Македонија” бр. 23/95, 22/07, 136/11, 164/13 и 192/15) министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за правното лице односно трговецот поединец е отпечатен на хартија со бела
боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој
е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за физичкото лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој
е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 25-1995/1
2 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

Стр. 18 - Бр. 49

14 март 2016

14 март 2016

Бр. 49 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 49

14 март 2016

14 март 2016

Бр. 49 - Стр. 21

1268.
Врз основа на член 38-a став 9 од Законот за техничката инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/08, 119/10, 36/11, 136/11, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15 и 154/15) министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за правно лице, односно трговецот поединец е отпечатен на хартија со бела
боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 25-1996/1
2 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

Стр. 22 - Бр. 49

14 март 2016

14 март 2016

Бр. 49 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 49

14 март 2016

1269.
Врз основа на член 138-б став 6 од Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република
Македонија“ бр.38/04, 77/07, 103/08, 24/11, 164/13, 97/15 и 152/15) министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.
Член 2
Мандатниот платен налог за физичкото лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 25-1997/1
2 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

14 март 2016

Бр. 49 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 49

14 март 2016

1270.
Врз основа на член 138-а став 11 од Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република
Македонија“ бр.38/04, 77/07, 103/08, 24/11, 163/14, 97/15 и 152/15) министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за правното лице, односно трговецот поединец е отпечатен на хартија со бела
боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 25-2090/1
7 март 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

14 март 2016

Бр. 49 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 49

14 март 2016

14 март 2016

Бр. 49 - Стр. 29

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1271.
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016),
како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-a од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско
друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва
со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011, 76/2013 и 84/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 7.3.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА
СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
1. Акционерското друштво ВНАТРЕШЕН И МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ ШПЕДИЦИЈА И ПРОИЗВОДСТВО МЛАЗ АД - БОГДАНЦИ СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски
за известување, поради стечај.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП 1 10-27
7 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија,
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
1272.
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 и 154/15), директорот на Агенцијата за
храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА
ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ
ПТИЦИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА
ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од
живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 183/14, 200/14, 17/15, 35/15, 123/15,
126/15, 132/15 и 224/15), во членот 1 став 2 зборовите: “по 8 мај 2015 година“ се заменуваат со зборовите:
“пред 5 март 2015 година и по 10 септември 2015 година.“
Прилогот се заменува со Прилог 1 кој е составен дел на ова решение.
По членот 1 се додава нов член 1-а кој гласи:

Член 2

“Член 1-а
За пратки кои потекнуваат од Република Франција од зоните со ограничување утврдени во оваа земја кои
се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на ова решение, забраната од член 1 на ова решение се однесува на
увоз и транзит на живина и диви птици.“
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-1071/3
3 март 2016 година
Скопје

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

Стр. 30 - Бр. 49

14 март 2016

14 март 2016

Бр. 49 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 49

14 март 2016

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
1273.
Врз основа на член 9 и член 29 став 1, 2 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 79/09) член 50 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02), член 6 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/2014
и 193/2015) Градоначалникот на Општина Битола д-р
Владимир Талески и Градоначалникот на Општина
Могила Стево Пивковски на ден 25.2.2016 година,
склучија
ДОГОВОР
Член 1
Предмет на овој договор е заедничко вршење работи
од надлежност на општините кои што се однесуваат за
вршење на противпожарната заштита што ја врши
ТППЕ Битола со покривање на подрачјето на Општината Могила како и задолжително учествува во финансирањето од страна на Општина Могила на противпожарната единица која го покрива нејзиното подрачје во
случајот ТППЕ Битола.
Член 2
Општината Битола преку својата ТППЕ ќе ја извршува својата законска обврска предвидена со Законот за пожарникарството покрај другото и на подрачјето на Општина Могила.
Општината Могила е согласна да учествува во финансирањето на ТППЕ Битола на тој начин што на свој
трошок ќе ангажира односно обезбеди времено вработување на 4 пожарникари – спасители или пожарникар

спасител возач на специјално возило преку Агенција за
привремени вработувања и истите ќе ги стави на располагање на ТППЕ Битола. Лицата кој привремено ќе
ги ангажира Општината Могила е потребно да ги исполнуваат условите за пожарникар предвидени во членот 11 од Законот за пожарникарството.
За ангажираните лица Општината Могила е должна
да им ги обезбеди сите права на ангажираните лица кој
произлегуваат од Законот за пожарникарството и Законот за работни односи.
Член 3
Времетраење на овој Договор е една година од денот на потпишувањето на истиот.
Член 4
Овој договор може да се раскине по слободна волја
на една од договорните страни, по претходно известување на другата договорна страна во рок од 30 дена
пред раскинувањето.
Член 5
Договорните страни се согласни евентуалните спорни односи да ги разрешуваат на спогодбен начин, а во
краен случај пред надлежен суд во Битола.
Член 6
Овој Договор е склучен во 6 примероци по три за
двете договорни страни и истиот ќе биде објавен во
„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1377/4-2015
29 февруари 2016 година
Битола

Бр. 03-1380/4-2015
2 март 2016 година
Могила

Општина Битола
Градоначалник,
д-р Владимир Талески, с.р.

Општина Могила
Градоначалник
Стево Пивковски, с.р.
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