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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2436.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за помилување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 мај 2016 година.
Бр. 08-2612/1
19 мај 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 3

ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ број 20/1993), по членот 11 се додава нов член 11-а, кој гласи:
„Член 11-а
Претседателот на Републиката може во рок од 30
дена од денот на донесувањето на овој закон да го поништи помилувањето дадено без претходна постапка
за помилување.
Претседателот не е должен да ја образложи одлуката од ставот 1.
Лицето за кое е донесена одлука за помилување има
право до претседателот на Републиката да поднесе барање за поништување на одлуката за негово помилување.
Претседателот на Републиката е должен во рок од
30 дена од денот на поднесувањето на барањето од ставот 3, да ја поништи донесената одлука.“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FALJE
Neni 1
Në Ligjin për falje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 20/1993), pas nenit 11 shtohet nen i ri
11-a, si vijon:
"Neni 11-a
Presidenti i Republikës, në afat prej 30 ditësh nga dita e
miratimit të këtij ligji, mund ta anulojë faljen e dhënë pa
procedurë paraprake për falje.
Presidenti nuk e ka për detyrë ta arsyetojë vendimin
nga paragrafi 1.
Personi për të cilin është miratuar vendim për falje ka
të drejtë që te Presidenti i Republikës të parashtrojë
kërkesë për anulim të vendimit për falje të tij.
Presidenti i Republikës e ka për detyrë që në afat prej
30 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës nga paragrafi
3, ta anulojë vendimin e miratuar.".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
2437.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА
Се прогласува Законот за заштита на приватноста,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 мај 2016 година.
Бр. 08-2613 /1
19 мај 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

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

ЗАКОН
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА
Член 1
(1) Со овој закон се утврдува заштита на приватноста на граѓаните на Република Македонија, гарантирана
со Уставот и Европската конвенција за човекови права,
во врска со материјалите кои произлегуваат од незаконско следење на комуникации извршени во периодот
од 2008 до 2015 година.
(2) Со законот се утврдува забрана за поседување,
обработка, јавно објавување на материјалите од ставот
(1) на овој член кои претставуваат повреда на приватноста на личниот и семеен живот.
(3) Со Законот се утврдува и забрана за поседување,
обработка, јавно објавување и располагање на кој било
начин со материјали кои произлегуваат од незаконско
следење на комуникации извршени во периодот од
2008 до 2015 година, вклучувајќи и нивно користење и
располагање во изборен процес, политички и други цели и постапки.
Член 2
(1) На секој граѓанин му се гарантира почитување и
заштита на приватноста на неговиот личен и семеен
живот.
(2) Приватноста на личен и семеен живот согласно
со одредбите од овој закон подразбира семејни или
лични односи, припадност на одредени религиозни или
етнички групи и политички партии, како и здравствена
состојба.
Член 3
(1) Тој што ќе му овозможи на неповикано лице да
се запознае со разговор или изјава која е прислушувана
или тонски снимана ќе се казни со казна затвор до една
година, доколку содржината на разговорот ја нарушува
приватноста на личниот и семејниот живот. Оваа одредба не се однесува на разговор или изјава која претставува јавен интерес.
(2) Тој што ќе објави прислушувани или тонски
снимани разговори или делови од нив или нивни транскрипти, со кои се врши повреда на приватноста на
личниот и семејниот живот ќе се казни со казна затвор
од еден месец до една година.
(3) Доколку делото од ставот (2) го стори правно
лице, ќе се казни со парична казна. Одговорното лице
во правното лице ќе се казни со казна затвор од најмалку еден месец до една година.
Член 4
При примена на овој закон, надлежниот суд е должен да ја почитува Европската конвенција за човековите слободи и права и пресудите на Европскиот суд за
човекови права.
Член 5
Одредбите од овој закон не се однесуваат на објавените материјали заклучно со 15 јули 2015 година.
Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој Закон
престанува да важи Законот за заштита на приватноста
(„Службен весник на Република Македонија“ број
196/15).
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе
започне да се применува од 1 јули 2017 година.
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L I GJ
PËR MBROJTJEN E PRIVATËSISË
Neni 1
(1) Me këtë ligj përcaktohet mbrojtja e privatësisë së
qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, e garantuar me
Kushtetutë dhe Konventën evropiane për të drejtat e
njeriut, lidhur me materialet që dalin nga ndjekja e
paligjshme e komunikimeve të kryera në periudhën prej
vitit 2008 deri 2015.
(2) Me ligjin përcaktohet ndalim për posedimin,
përpunimin, publikimin publik të materialeve nga paragrafi
(1) i këtij neni të cilat paraqesin cenim të privatësisë të
jetës personale dhe familjare.
(3) Me Ligj përcaktohet edhe ndalimi për posedim,
përpunim, publikim publik dhe disponimin në çfarëdo
mënyre me materiale të cilat dalin nga ndjekja e paligjshme
e komunikimeve të kryera në periudhën prej 2008 deri
2015 duke përfshirë edhe shfrytëzimin e tyre dhe
disponimin në proces zgjedhor, qëllime politike dhe
qëllime dhe procedura tjera.
Neni 2
(1) Secilit qytetar i garantohet respektimi dhe mbrojtja
e privatësisë së jetës së tij personale dhe familjare.
(2) Privatësia e jetës personale dhe familjare në pajtim
me dispozitat e këtij ligji nënkupton marrëdhënie familjare
dhe personale, përkatësi të grupeve të caktuara religjioze
ose etnike dhe partive politike, si dhe gjendjes
shëndetësore.
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2438.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА
ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за заштита на личните податоци,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 мај 2016 година.
Бр. 08-2614/1
19 мај 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Neni 3
(1) Ai i cili do t'i mundësojë personit të pathirrur të
njoftohet me bisedë ose deklaratë e cila është e përgjuar
ose incizuar me ton do të dënohet me dënim me burg deri
në një vit, nëse përmbajtja e bisedës e cenon privatësinë e
jetës personale dhe familjare. Kjo dispozitë nuk ka të bëjë
me bisedë ose deklaratë e cila paraqet interes publik.
(2) Ai i cili do të publikojë biseda të përgjuara ose të
incizuara me ton ose pjesë të tyre ose transktripta të tyre,
me të cilat kryhet cenimi i privatësisë së jetës personale
dhe familjare do të dënohet me dënim me burg prej një
muaj deri në një vit.
(3) Nëse veprën nga paragrafi (2) e kryen person
juridik, do të dënohet me dënim në para. Personi përgjegjës
në personin juridik do të dënohet me dënim me burg prej së
paku një muaj deri në një vit.

Член 1
Во Законот за заштита на личните податоци
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj
7/2005, 103/2008, 124/10, 135/11, 43/14 и 153/15), во
членот 7-а по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
„Обработката на личните податоци што се содржани во Избирачкиот список се врши под услови утврдени со Изборниот законик и на начин пропишан со прописите донесени врз основа на тој закон.“.

Neni 4
Gjatë zbatimit të këtij ligji, gjykata kompetente është e
obliguar ta respektojë Konventën evropiane për të drejtat
dhe liritë e njeriut dhe aktgjykimet e Gjykatës Evropiane
për të Drejtat e Njeriut.

L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE
TË TË DHËNAVE PERSONALE

Neni 5
Dispozitat e këtij ligji nuk kanë të bëjnë me materialet
e publikuara deri më 15 korrik 2015.
Neni 6
Me ditën e hyrës në fuqi të këtij Ligji shfuqizohet Ligji
për mbrojtjen e privatësisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 196/15).
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do të fillojë të
zbatohet nga 1 korriku 2017.

Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________

Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje të të dhënave personale
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
7/2005, 103/2008, 124/10,135/11, 43/14 dhe 153/15 ),
në nenin 7-a pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si
vijon:
“Përpunimi i të dhënave personale që përmbahen në
Listën zgjedhore bëhet në kushte të përcaktuara me Kodin
zgjedhor dhe në mënyrë të përcaktuar me rregullat e
miratuara në bazë të atij ligji.”.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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2439.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК
Се прогласува Законот за изменување на Изборниот
законик,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 мај 2016 година.
Бр. 08-2615/1
19 мај 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ
ЗАКОНИК
Член 1
Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008,
155/2008, 63/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13,
196/15, 35/16 и 97/16), во членот 31 став (2) во точката
28-в зборовите: „прописите за заштита на лични податоци“ се заменуваат со зборовите: „овој законик и на
начин пропишан со прописите донесени врз основа на
овој законик“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E KODIT ZGJEDHOR
Neni 1
Në Kodin zgjedhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 40/2006, 136/2008, 148/2008,
155/2008, 63/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13,
196/15, 35/16 dhe 97/16), në nenin 31 paragrafi (2) në
pikën 28-v fjalët: "rregullat për mbrojtjen e të dhënave
personale" zëvendësohen me fjalët: "këtë kod dhe në
mënyrë të përcaktuar me rregullat e miratuara në bazë të
këtij kodi".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2440.
Врз основа на член 90 став (2) од Законот за водите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012,
23/2013, 163/2013, 180/2014, 146/2015 и 52/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 17.5.2016 година, донесе

УРЕДБА
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА* ПОВРШИНСКИТЕ
ВОДИ ( )
Член 1
Со оваа уредба се уредува класификацијата на површинските води.
Член 2
Целите на класификацијата на површинските води се:
- избегнување на влошувањето на состојбата на водата и влијанијата кои предизвикуваат влошување на состојбата на водните екосистеми и хемиската состојба на
површинските води односно површинското водно тело;
- постигнување на добра состојба на водните тела и
водните екосистеми, како и на екосистеми кои зависат
од водата и
- постигнување на добра хемиска состојба и добар
еколошки потенцијал на водата во силно изменетите
водни тела и вештачките водни тела.
Член 3
Состојбата на површинските води кои припаѓаат на
категоријата реки или езера согласно член 71 од Законот за водите, се утврдува според нивната еколошка и
хемиската состојба.
Член 4
Класификацијата на еколошката состојба на површинските води кои припаѓаат на категоријата реки
или езера се определува во однос на биолошките, хидроморфолошките, хемиските и физичко-хемиски елементи и специфични загадувачки материи.
Член 5
Еколошката состојба на реките се класифицира земајќи ги предвид четирите главни групи на елементи за
квалитет и тоа:
1. Биолошки елементи:
- состав и изобилство на водната флора;
- состав и изобилство на бентосната безрбетна фауна и
- состав, изобилство и старосна структура на рибната фауна.
2. Хидроморфолошки елементи кои се јавуваат како
поддршка на биолошките елементи и тоа:
а) Хидролошки режим:
- количеството и динамиката на протокот на водата;
- спој со подземните водни тела и
- континуитет на реката.
б) Морфолошки услови:
- варијација на длабочината и на широчината на реката;
- структура на супстратот на речното корито и
- структура на крајбрежната зона.
3. Хемиски и физичко-хемиски елементи што се јавуваат како поддршка на биолошките елементи и тоа:
a) Општи елементи
- термички услови;
- кислородни услови;
- салинитет;
()* Оваа уредба се усогласува со Директивата бр. 2000/60/EC на
Европскиот парламент и на Советот од 23 октомври 2000 година
со којашто се воспоставува рамка за дејстувањето на Заедницата
во сферата на водостопанската политика, CELEX бр.32000L0060
и Директивата бр.2008/105/ЕЗ на Европскиот парламент и на
Советот од 16 декември за Стандарди за квалитет на животната
средина во областа на политиката за води, за изменување и
последователно укинување на Директивата бр. 82/176/ЕЕЗ,
Директивата бр.83/513/ЕЕЗ, Директивата бр. 84/156/ЕЕЗ,
Директивата бр. 84/491/ЕЕЗ и Директивата бр.86/280/ЕЕЗ на
Советот и за изменување на Директивата бр.2000/60/ЕЗ на
Европскиот парламент и на Советот, CELEX бр.32008L0105.
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- состојба со закиселување и
- состојби со хранителни материи.
б) Посебни елементи
- загадување со сите приоритетни супстанции за
кои е идентификувано дека се испуштаат во водното
тело и
- загадување со други супстанции за кои е идентификувано дека се испуштаат во водното тело.
4. Специфични загадувачки материи:
- специфични загадувачки материи кои се испуштаат во значителни количини во водното тело.
Член 6
Еколошката состојба на езерата се класифицира земајќи ги предвид четирите групи на елементи за квалитет и тоа:
1. Биолошки елементи:
- состав, изобилство и биомаса на фитопланктонот;
- состав и изобилство на другата водна флора;
- состав и изобилство на бентосната безрбетна фауна и
- состав, изобилство и возрасна структура на рибната фауна.
2. Хидроморфолошки елементи што се јавуваат како поддршка на биолошките елементи и тоа:
- количество на хидролошкиот режим и динамика
на протокот на водата, време на престојување;
- спој со подземни водни тела и
- морфолошки услови како варијација во длабочината на езерото, структура и супстрат на езерското дно,
структура на езерскиот брег.
3. Хемиски и физичко-хемиски елементи кои ги
поддржуваат биолошките елементи и тоа:
a) Општи елементи
- проѕирност;
- термички услови;
- кислородни услови;
- салинитет;
- состојба со закиселување и
- состојба со хранлителни материи.
б) Посебни елементи
- загадување со сите приоритетни супстанции за
кои е идентификувано дека се испуштаат во водното
тело и
- загадување со други супстанции за кои е идентификувано дека се испуштаат во водното тело.
4. Специфични загадувачки материи:
- специфични загадувачки материи кои се испуштаат во значителни количини во водното тело.
Член 7
Класификацијата на еколошката состојба на реките
врз основа на општите физичко-хемиски елементи се
врши согласно Стандардите за квалитет на животната
средина дадени во Прилог 1 Табела 1 која е составен
дел на оваа уредба.
Класификацијата на еколошката состојба на езерата
врз основа на општите физичко-хемиски елементи се
врши согласно Стандардите за квалитет на животната
средина дадени во Прилог 1 Табела 2 која е составен
дел на оваа уредба.
Оценувањето на еколошката состојбата на површинското водно тело на реките и езерата во однос на
општите физичко-хемиски елементи, се врши преку земање на примероци од вода на репрезентативни мерни
места на следниот начин:
1. Оцената се врши за површинското водно тело со
употреба на податоците од мониторингот собрани за
една календарска година;
2. За споредба на граничните вредности на општите
физичко-хемиски елементи на површинското водно тело со Стандардите за квалитет за животната средина
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дадени во Прилог 1 Табели 1 и 2 од оваа уредба, се користи вредноста на 95-ти перцентил за податоците од
мониторингот, освен за употреба на:
- 5-ти перцентил од податоците за растворениот
кислород за споредба на граничните вредности со
Стандардите за квалитет за животна средина дадени во
Прилог 1 Табела 1 од оваа уредба;
- 5-ти перцентил од податоците за сатурација со
кислород во случај на стратифицирани (слоевити) езера во најниските вредности од највисокиот слој од езерото и тие во најнискиот слој од езерото за споредба на
граничните вредности со Стандардите за квалитет за
животна средина дадени во Прилог 1 Табела 2 од оваа
уредба, наспроти вредноста на 95-ти перцентил на највисоките вредности во највисокиот слој на езерото;
- 5-ти перцентил од податоците за сатурација со
кислород во случај на нестратифицирани (неслоевити)
езера за пониските вредности за споредба на граничните вредности со Стандардите за квалитет за животна
средина дадени во Прилог 1 Табела 2 од оваа уредба,
наспроти вредноста на 95-ти перцентил за споредба со
повисоките вредности на Стандардите за квалитет за
животната средина;
- 5-ти перцентил од податоците за рН вредност на
пониските вредности за споредба на граничните вредности со Стандардите за квалитет за животната средина дадени во Прилог 1 Табели 1 и 2 од оваа уредба,
наспроти вредноста на 95-ти перцентил за споредба со
повисоките вредности на Стандардите за квалитет за
животната средина и
- 5-ти перцентил од податоците за Secchi (мерка за
длабочина) длабочина за споредба на граничните вредности со Стандардите за квалитет за животна средина
дадени Прилог 1 Табела 2 од оваа уредба;
3. Лошата еколошка состојба на површинското водно тело се определува преку најслабиот резултат за
еден или повеќе поединечни параметри („според најнискиот параметар“).
Математичките равенки за пресметување на перцентилите се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на
оваа уредба.
Член 8
Класификацијата на еколошката состојба на површинското водно тело на реките и езерата според специфичните загадувачки материи од член 5 точка 4 и
член 6 точка 4 од оваа уредба, се врши врз основа на
Стандардите за квалитет за животната средина за специфичните загадувачки материи дадени во Прилог 3
кој е составен дел на оваа уредба.
Оценувањето на еколошката состојбата на површинското водно тело на реките и езерата во однос на
специфичните загадувачки материи од член 5 точка 4 и
член 6 точка 4 од оваа уредба, се врши преку земање на
примероци од вода на репрезентативни мерни места на
следниот начин:
1. Оцената се врши за површинското водно тело на
реките и езерата со употреба на податоците од мониторингот собрани за една календарска година;
2. Вредноста од 95-ти перцентил од податоците од мониторингот се користи за да се спореди со стандардите за
квалитет на животната средина дадени во Прилог 3, Табела 1 од оваа уредба, при што резултатите од оцената по
загадувачка материја, се класифицираат како:
- одлични,
- добри или
- не ги исполнува стандардите за квалитет на животната средина.
3. Лошата состојба се определува преку најслабиот
резултат за еден или повеќе поединечни параметри
(„според најнискиот параметар“).
Математичките равенки за пресметување на перцентилите се дадени во Прилог 2 од оваа уредба.
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Член 9
Површинските води на реките и езерата во однос на
еколошката состојба се класифицираат врз основа на
резултатите за оцена на елементите за квалитет и тоа:
- висока еколошка состојба;
- добра еколошка состојба;
- умерена еколошка состојба;
- недоволна еколошка состојба или
- лоша еколошка состојба.
Површинските води на реките и езерата се класифицираат во висока, добра и умерена еколошка состојба согласно нормативните дефиниции за еколошка состојба дадени во Прилог 4 Табела 1 која е составен дел
на оваа уредба.
Површинските води на реките и езерата кои не постигнуваат состојба на висока, добра и умерена еколошка состојба од став 2 на овој член, се класифицираат како води со недоволна или лоша еколошка состојба.
Групите на елементи кои ја дефинираат еколошката
состојба на реките се дадени во Прилог 4 Табела 2 која
е составен дел на оваа уредба.
Групите на елементи кои ја дефинираат еколошката
состојба на езерата се дадени во Прилог 4 Табела 3 која
е составен дел на оваа уредба.
Член 10
Состојбата на силно изменетите водни тела и вештачките водни тела согласно член 71 од Законот за водите, се утврдува според нивниот еколошки потенцијал
и хемиската состојба.
Член 11
Еколошкиот потенцијал на вештачките и силно изменетите површинските водни тела од член 10 од оваа
уредба, се класифицираат земајќи ги во предвид четирите главни групи на елементи на квалитет и тоа:
1. Биолошки елементи:
- состав, изобилство и биомаса на фитопланктонот;
- состав и изобилство на друга водна флора;
- состав и изобилство на бентосна безрбетна фауна и
- состав, изобилство и старосна структура на рибната фауна.
2. Хидроморфолошки елементи како поддршка на
биолошките елементи и тоа:
а) Хидролошки режим:
- количеството и динамиката на протокот на водата;
- време на задржување и
- спој со подземното водно тело.
б) Морфолошки услови:
- варијација во длабочината на езерото;
- количество и структура на супстратот на езерското дно и
- структура на езерскиот брег.
3. Хемиски и физичко-хемиски елементи како поддршка на биолошките елементи и тоа:
а) Општи:
- проѕирност;
- термички услови;
- кислородни услови;
- салинитет;
- состојба со закиселување и
- состојби со хранителни материи.
б) Посебни загадувачи:
- загадување со сите приоритетни супстанции за
кои е идентификувано дека се испуштаат во водното
тело и
- загадување со други супстанции за кои е идентификувано дека се испуштаат во водното тело.
4. Специфични загадувачки материи:
- специфични загадувачки материи кои се испуштаат во значителни количини во водното тело.
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Член 12
Вештачките и силно изменетите површинските водни тела врз основа на резултатите за оцена на елементите за квалитет се класифицираат во следните еколошки потенцијали:
- висок еколошки потенцијал;
- добар еколошки потенцијал;
- умерен еколошки потенцијал;
- недоволен еколошки потенцијал или
- лош еколошки потенцијал.
Вештачките и силно изменетите површински водни
тела се класифицираат во висок, добар и умерен еколошки потенцијал согласно нормативните дефиниции
за еколошка состојба дадени во Прилог 4 Табела 4 која
е составен дел на оваа уредба.
Вештачките и силно изменетите површински водни
тела кои не постигнуваат состојба на висок, добар и
умерен еколошки потенцијал од став 2 на овој член, се
класифицираат како води со недоволен или лош еколошки потенцијал.
Член 13
Класификација на хемиската состојба на површинските водни тела се определува преку присуство односно отсуство на концентрација на приоритетните супстанции и други загадувачки материи во водата согласно со Стандардите за квалитет на животната средина за приоритетните супстанции и други загадувачки
материи.
Стандардите за квалитет на животната средина за
приоритетните супстанции и други загадувачки материи од став 1 од овој член се дадени во Прилог 5 кој е
составен дел на оваа уредба.
Врз основа на присуството односно отсуството на
приоритетните супстанции и други загадувачки материи од став 1 од овој член, површинските водни тела
во однос на хемиската состојба се класифицираат на
следниот начин и тоа:
- добра хемиска состојба е состојба кога нема надминување на стандардите за квалитет на животната
средина за ниту една од приоритетните супстанции и
други загадувачки материи и
- не постигнува добра хемиска состојба е состојба кога концентрациите во водата на една или повеќе приоритетни супстанции и други загадувачки материи го надминуваат било годишниот просек - стандарди за квалитет за животната средина (СГ-СКЖС)
и/или максималната дозволена концентрација – стандарди за квалитет на животната средина (МДКСКЖС).
Член 14
Со денот на отпочнувањето на примената на оваа
уредба престануваат да важат Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води („Службен весник на Република Македонија“
бр.18/1999) и Уредбата за класификација на водите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
18/1999).
Член 15
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари
2019 година.
Бр. 42-3255/1
17 мај 2016 година
Скопје

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

Стр. 8 - Бр. 99

20 мај 2016

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 99

20 мај 2016

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 99

20 мај 2016

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 99

20 мај 2016

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 99

20 мај 2016

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 99

20 мај 2016

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 99

20 мај 2016

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 99

20 мај 2016

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 99

20 мај 2016

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 99

20 мај 2016

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 99

20 мај 2016

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 99

20 мај 2016

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 99

20 мај 2016

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 99

20 мај 2016

2441.
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15,154/15,11/16 и 53/16),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ
НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016
година („Службен весник на Република Македонија“
бр.2/16, 27/16, 50/16 и 68/16) во членот 4 во точка 1. по
зборовите „член 2 став (3) подмерки“ се додаваат зборовите „1-а.“.
Во точката 5 зборовите „и 1-а.“ се бришат.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4115/1
17 маj 2016 година
Скопје

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

2442.
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,
106/2015 и 153/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен
комунален инспекторат 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 Градот Скопје.
Член 3
Директорот на Државниот комунален инспекторат
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. 42-3729/1
17 маj 2016 година
Скопје

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

2443.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.5.2016 година,
донесе

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 35

ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНАТА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижна ствар, која се наоѓа на КП бр. 26144/4, ул.
„Железничка“ бр. 14, КО Куманово и тоа зграда 14, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПО, број 1, намена на
посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 15 м2, во корист на Република Македонија во
Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „ Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3781/1
17 мај 2016 година
Скопје

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

2444.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП бр. 26144/4,
ул. ,,Железничка“ бр. 14, за КО Куманово и тоа:
- зграда 15, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР,
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ,
со внатрешна површина од 59м2 и
- зграда 15, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПО,
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П,
со внатрешна површина од 16м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „ Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3782/1
17 мај 2016 година
Скопје

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

2445.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост ( Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП бр. 26144/5,
ул. ,,Железничка“ бб, КО Куманово и тоа:
- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР,
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ,
со внатрешна површина од 47м2 и
- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПО,
број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П,
со внатрешна површина од 15м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „ Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3783/1
17 мај 2016 година
Скопје

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

2446.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост ( Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП бр. 26144/5,
ул. ,,Железничка“ бб, КО Куманово и тоа:
- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР,
број 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ,
со внатрешна површина од 45м2 и
- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПО,
број 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда П,
со внатрешна површина од 29м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.

Стр. 36 - Бр. 99

20 мај 2016

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „ Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3786/1
17 мај 2016 година
Скопје

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

2447.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНАТА СТВАР ВО КОРИСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижна ствар, која се наоѓа на КП бр. 26144/4 КО
Куманово ул. „Железничка“ б.б., и тоа зграда 12, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 31 м2, во корист на Република Македонија во
Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3789/1
17 маj 2016 година
Скопје

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

2448.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Се оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП бр. 26144/5,
ул. ,,Железничка“ б.б., КО Куманово и тоа:

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР,
број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ,
со внатрешна површина од 44 м2 и
- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПО,
број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда П,
со внатрешна површина од 29 м2,
во корист на Република Македонија, во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3797/1
17 маj 2016 година
Скопје

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

2449.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Македонија, и тоа премер на резервоар за
нафта во зграда бр.3, кој се наоѓа на ул. „15-ти Корпус“
во Струга, на КП бр.2233/3, КО Струга.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3833/1
17 маj 2016 година
Скопје

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

2450.
Врз основа на член 418 од Законот за трговските
друштва („Службен весник на Република 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), Владата на
Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД - Скопје на седницата, одржана на
17.5.2016 година, донесе

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 37

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ
Член 1
Во Статутот на Акционерското друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД - Скопје
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/07,
21/08, 87/09, 95/09, 151/09, 121/10, 107/12, 108/14, 4/15 ,
28/15 и 64/16) во членот 7 во ставот 1 износот
,,9.269.173.222,00 денари“ се заменува со износот
,,9.269.172.345,00 денари“.
Во ставот 2 бројот ,, 9.269.173“ се заменува со бројот ,,9.269.172“.
Член 2
Се овластува Надзорниот одбор на Акционерското
друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД - Скопје да подготви пречистен текст на Статутот.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3843/2
17 маj 2016 година
Скопје

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

2451.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и
196/15) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09,
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15,
192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА ШТИП И ЗА
ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Во Oдлуката за определување на периодот на закуп
на градежното земјиште во Технолошко индустриската
развојна зона Штип и за висината на закупнината
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/15
и 163/15) во членот 1 зборовите „Друштво за производство Кондево МК ДОО Скопје“ се заменуваат со зборовите „Друштво за производство Кондево МК ДОО
Штип“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3921/1
17 маj 2016 година
Скопје

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

2452.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“
бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011,
151/2011 и 215/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „TORRI 2016“, ВО
РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА
1. За учество во вежбовната активност „TORRI
2016“ (во натамошниот текст: вежбовната активност),
која ќе се одржи во Република Италија, во периодот од
01-09 јули 2016 година, се испраќаат 4 (четири) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана
ги обезбедува организаторот на вежбовната активност,
а трошоците за транспорти и дневници за службено патување на персоналот ги обезбедува Министерството
за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за
одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3937/1
17 маj 2016 година
Скопје

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

2453.
Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавни
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 06/02, 40/30, 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
17.5.2016 година, донесе

Стр. 38 - Бр. 99

20 мај 2016

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА СКОПЈЕ ВО
2015 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРОБЕРЗА Скопје во 2015 година, бр.0501-68/1 и
бр.0102-69/1, усвоени од Управниот одбор на ова
јавно претпријатие, на седницата, одржана на
25.2.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3952/1
17 маj 2016 година
Скопје

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

2454.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.
78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар – објект кој се наоѓа на КП бр.
2832 за КО Богородица и тоа:
- зграда бр. 2, намена на зграда и друг објект В4-10,
влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда СТ, со
внатрешна површина од 89 м2 и
- зграда бр. 2,намена на зграда и друг објект В4-10,
влез 2, кат ПО, намена на посебен дел од зграда П, со
внатрешна површина од 15 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4020/1
17 мај 2016 година
Скопје

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

2455.
Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија” бр. 63/07, 187/13, 43/14 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
17.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ВО
2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2016 година во
вкупен износ од 25.118.635,00 обезбедени во Буџетот
на Република Македонија за 2016 година, раздел 19101
потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 11.036.505,00 и во раздел 280.01 потпрограма
OА Рамномерен регионален развој во износ од
14.082.130,00 денари, наведени во Листата за финансирање на проекти за развој на селата во 2016 година
која е дадена во Прилог и е составен дел на оваа одлука.
Член 2
Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределени, единиците на локалната самоуправа потребно е истите да ги вратат во Буџетот на Република Македонија.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-4039/1
17 мај 2016 година
Скопје

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

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 99

20 мај 2016

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 99

20 мај 2016

2456.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и
153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ.НАУМ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ - Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4126/1
17 мај 2016 година
Скопје

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

2457.
Врз основа на член 4-6 став (6) од Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 41/2014
и 61/2016), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА (РЕВИЗИЈА) НА ГЕОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД
ГЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОЛОШКИТЕ, ХИДРОГЕОЛОШКИТЕ И
ГЕОТЕХНИЧКИТЕ ОСОБИНИ НА ТЛОТО ЗА
ПОТРЕБИТЕ НА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ И ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА РАБОТА НА
ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕВИЗИЈА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот
за утврдување на висината на надоместоците за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документа-

ција од геолошките истражувања за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини
на тлото за потребите на изградба на објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и
унапредување на животната средина и за утврдување
на висината на надоместокот за работа на членовите на
Комисијата за ревизија, бр.01-159/13 од 13.5.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-4212/1
17 маj 2016 година
Скопје

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

2458.
Врз основа на член 49-а став 5 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 17.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕТО НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНA НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКА ЗОНА ЗА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА
КО ТУРНОВО ОПШТИНА БОСИЛОВО
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште
за изработка на Урбанистички план вон населено место
за изградба на Стопанска зона за лесна и незагадувачка
индустрија КО Турново, општина Босилово бр.514501/1 од 13.9.2011 година објавена во („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/12) од 6.2.2012
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4297/1
17 маj 2016 година
Скопје

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

2459.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15,
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА
НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП 26144/5, ул.
„Железничка“ бб, КО Куманово и тоа:

20 мај 2016

Бр. 99 - Стр. 43

- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПР,
број 3, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ,
со внатрешна површина од 49 м2 и
- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат ПО,
број 3, намена на посебен/заеднички дел од зграда П,
со внатрешна површина од 23 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3798/1
17 маj 2016 година
Скопје

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

2460.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и
196/15) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09,
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15,
192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА
ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Во Oдлуката за определување на периодот на закуп
на градежното земјиште во Технолошко индустриската
развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
229/15) во член 1 зборовите „Друштвото за производство, трговија и услуги ФПЦ Технопласт ДООЕЛ увозизвоз Скопје, со седиште во Скопје“ се заменуваат со
зборовите „Друштвото за производство, трговија и услуги ФПЦ Технопласт ДООЕЛ увоз-извоз Илинден, со
седиште во општина Илинден“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-3890/1
17 маj 2016 година
Скопје

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

2461.
Врз основа на член 23 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
83/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.5.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА AКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“,
СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД
БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се определува бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал
Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна
2016/2017 година и тоа вкупно 40 студенти-питомци
како редовни студенти, чие образование се финансира
од Буџетот на Република Македонија, од кои:
- 20 студенти-питомци на студиите за потребите на
Министерството за одбрана и Армијата на Република
Македонија,
- 10 студенти-питомци за потребите на армиите на
Црна Гора, Босна и Херцеговина и Република Косово и
- 10 студенти за потребите на управување со кризи.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4138/1
17 маj 2016 година
Скопје

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

2462.
Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14 и 215/15), Владата на
Република Македонија на седницата одржана на
17.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈА СО
СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ ВО 2016
ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични
развојни потреби во 2016 година во вкупен износ од
51.233.010,00 денари, обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2016 година, во раздел 19101 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ
од 22.073.010,00 денари и во раздел 280.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од
29.160.000,00 денари, наведени во Листата за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични
развојни потреби во 2016 година која е дадена во Прилог и е составен дел на оваа одлука.
Член 2
Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределени, единиците на локалната самоуправа потребно е истите да ги вратат во Буџетот на Република Македонија.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4040/1
17 мај 2016 година
Скопје

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

Стр. 44 - Бр. 99
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Бр. 99 - Стр. 45
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
2463.
Врз основа на член 39 став 3 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13,
39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15,
192/15, 17/16 и 37/16) министерот за здравство го
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТA НА ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ ВО ЕЛЕКТРОНСКАТА ЛИСТА НA ЗАКАЖАНИ ПРЕГЛЕДИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ
УСЛУГИ И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ВОДЕЊЕ
Член 1
Во Правилникот за содржината на податоците што
се водат во електронската листа на закажани прегледи
и интервенции за користење на здравствените услуги и
начинот на нејзиното водење („Службен весник на Република Македонија“ број 87/12), во член 2 став (2)
алинејата 1 се менува и гласи:
„- име и презиме на пациентот, единствен матичен
број на граѓанинот (ЕМБГ), единствен здравствен број
(ЕЗБО), адреса на живеење, телефон и електронска
пошта.“
Во алинејата 2 зборовите „вид на здравствената
услуга односно вид на апарат“ се заменуваат со зборовите „специјалност односно организациона единица“.
Во став (3) во алинејата 7, зборот „специјализација“
се заменува со зборот „специјалност“, а по зборот
„пошта“ се става запирка и се додаваат зборовите „број
на факсимил, број на лиценца“.
Бројот пред вториот став „(3)“ се заменува со бројот „(4)“.
Член 2
Во член 3 ставите (1) и (2) се менуваат и гласат:
„(1) Податоците во Листата се внесуваат по автоматизам, по извршено закажување во рамките на термини
определени за редовно закажување преку интегрираниот здравствен информатички систем од страна на избран лекар, односно лекар - специјалист од здравствена
установа.
(2) Здравствените услуги кои се итни, не се внесуваат во Листата.“
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Во ставот (4) зборовите „еден месец“ се заменуваат
со зборовите „седум дена“.
Ставовите (5) и (6) се менуваат и гласат:
„(5) Во Листата здравствените услуги кои се однесуваат на контролен преглед најдоцна 30 дена од извршениот преглед се групираат во рамките на работното време на лекарот специјалист, но надвор од термините определени за редовно закажување (период определен за контролни прегледи).
(6) Во Листата здравствените услуги кои се однесуваат на дополнителен преглед во рок период подолг од
периодот предвиден за контролен преглед од став (5)
на овој член, се групираат во Листата во рамките на работното време на лекарот специјалист како нов преглед.“
Ставот (8) се брише.
Член 3
Во член 4 во ставот (1) зборовите „Одговорните
лица и избраниот“ се заменуваат со зборот „Избраниот“.
Во став (2) во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со точка.
Алинејата 6 се брише.
Член 4
Во членот 5 по зборот „правилник“ точката се брише и се додаваат зборовите „и согласно одредбите од
Законот за здравствената заштита.“.
Член 5
Членот 7 се менува и гласи:
„(1) Во Листата што се објавува од страна на одговорното лице на здравствената установа на видно место во просториите на здравствената установа, се содржани следните податоци за закажани прегледи:
- реден број,
- единствен шифриран податок кој се доделува при
закажувањето на услугата и
- термин за кога е закажана здравствената услуга.
(2) Во Листата што се објавува на веб апликацијата која ја администрира Министерството за здравство, се содржани следните податоци за закажаните
прегледи:
- датум и термин на закажани термини определени
за редовно закажување по специјалност, по апарат и по
установа,
- датум и термин на слободни термини определени
за редовно закажување по специјалност, по апарат и по
установа и
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Бр. 99 - Стр. 47

- време на чекање - уште колку денови има до нареден слободен термин определен за редовно закажување.“
Член 6
По членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:
„Член 7-а
Во Листата се содржани следните податоци за закажани интервенции:
- список со распоред на пациенти врз кои треба да
биде извршена хируршка интервенција и
- секоја промена на оперативната програма со причините поради кои е направена.“
Член 7
Членот 8 се брише.

Член 2
Со годишиот извештај се обезбедуваат податоци
и информации за спроведените постапки за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност
на здравствените работници односно здравствените
соработници.
Член 3
Годишниот извештај се води во електронска и печатена форма на образец во формат А-4 во бела боја,
кој е даден во прилог и е составен дел од овој правилник.
Член 4
Годишниот извештај содржи:
- штембил на институцијата со архивски број и да-

Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

тум;
- основни податоци за институцијата;
- наративна оцена на спроведувањето на постапките
за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност;

Бр. 17-4575/1
16 мај 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.
__________

2464.
Врз основа на член 200 став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14,
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15,17/16 и
37/16), министерот за здравство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗРЕЧЕНИТЕ МЕРКИ ЗА УТВРДЕНА ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ
ОДНОСНО ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ

- поединечен преглед на спроведените постапки за
утврдување на дисциплинска и материјална одговорност на здравствените работници, односно здравствените соработници;
- збирен преглед на спроведените постапки за дисциплинска одговорност;
- збирен преглед на спроведените постапки за материјална одговорност;
- место за печат и потпис;
- шифрарник за пополнување на извештајот во
збирниот преглед, во делот на видот на одговорноста, основот на одговорноста и видот на изречените мерки.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од

Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината и
формата на годишниот извештај за изречените мерки
за утврдена дисциплинска и материјална одговорност
на здравствените работници однсоно здравствените
соработници (во натамошниот текст: годишниот извештај).

денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 22-2494/3
16 мај 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
2465.
Врз основа на член 68 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15 и 35/16), во членот 8, во ставот (3), точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите „освен во случаите кога со измената и дополнувањето се
опфатени повеќе од 15% од површината на генералниот урбанистички план.“
Член 2
Во членот 24, по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„Намената на земјиштето во рамки на градежна парцела оформена со урбанистички план вон населено
место, при донесување на урбанистичко-планска документација за градби од посебен интерес, се уредува согласно намената утврдена во Просторниот план на Република Македонија.“
Член 3
Нормативите и стандардите од овој правилник се применуваат и на урбанистичките планови за кои до влегувањето во сила на овој правилник не е издадена согласност согласно закон.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01 – 7037/1
16 мај 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Стр. 56 - Бр. 99

www.slvesnik.com.mk
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