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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2021. 

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од  
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 
26/2001, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 
196/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 7.4.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАСПО-
РЕДУВАЊЕ, РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И НА ДОГОВОР ЗА ВРА-
БОТУВАЊЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
1. Со оваа одлука се поништуваат следните:  
a) Решенија за распоредување на работници во Ми-

нистерството за внатрешни работи :  
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 

94006/1 од 28.12.2015 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 

94007/1 од 28.12.2015 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 

94008/1 од 28.12.2015 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 

94009/1 од 28.12.2015 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 

94010/1 од 28.12.2015 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 

94011/1 од 28.12.2015 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 

94012/1 од 28.12.2015 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 

94013/1 од 28.12.2015 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 

94017/1 од 28.12.2015 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 

94014/1 од 28.12.2015 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 

94015/1 од 28.12.2015 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 

94016/1 од 28.12.2015 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 

21103/1 од 1.4.2016 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 

19881/1 од 29.3.2016 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 

19880/1 од 29.3.2016 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 

19789/1 од 29.3.2016 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 

93137/1 од 24.12.2015 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 

90109/1 од 12.12.2015 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 

2831/1 од 18.1.2016 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 

22259/1 од 6.4.2016 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 

22260/1 од 6.4.2016 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 

22261/1 од 6.4. 2016 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 

22262/1 од 6.4.2016 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 

22263/1 од 6.4.2016 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 

22264/1 од 6.4.2016 година 
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 

22265/1 од 6.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 
22266/1 од 6.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
13.3.1 – 11801/1 од 1.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
13.3.1 – 11800/1 од 1.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.1 
– 11756/1 од 1.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 11758/1 од 1.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 11802/1 од 1.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 4285/1 од 26.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 11757/1 од 1.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 11799/1 од 1.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 94298/1 од 1.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 94299/1 од 1.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 2174/1 од 14.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 4286/1 од 26.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 8707/1 од 11.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 17057/1 од 18.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 11755/1 од 1.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 4284/1 од 26.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 15472/1 од 10.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 15471/1 од 10.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 18107/1 од 23.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 18106/1 од 23.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 4415/1 од 26.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 4023/1 од 25.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 
– 4021/1 од 1.2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
13.3.1 – 16902/1 од 20.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
13.3.1 – 4022/1 од 1.2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
13.3.1 – 11803/1 од 1.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
13.3.1 – 16570/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
13.3.1 – 16571/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
13.3.1 – 16572/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
13.3.1 – 16615/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
13.3.1 – 16616/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
13.3.1 – 18427/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
13.3.1 – 16617/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
13.3.1 – 16098/1 од 14.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
13.3.1 – 19784/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 1507/1 од 12.1. 2016 година 
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- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
–7398/1 од 5.2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 10391/1 од 17.2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 9672/1 од 16.2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 18253/1 од 22.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 82406/1 од 6.11. 2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 82405/1 од 6. 11. 2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 22275/1 од 6.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 08-
20020/1 од 29.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21401/1 од 4.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21431/1 од 4.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21432/1 од 4.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21398/1 од 4.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21435/1 од 4.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21400/1 од 4.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 08-
20074/1 од 30.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21434/1 од 4.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21399/1 од 4.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21433/1 од 4.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21430/1 од 4.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21775/1 од 5.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-14784/1 од 8.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-2848/1 од 18.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-91753/1 од 18.12.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-84749/1 од 18.11.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-84752/1 од 18.11.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-84754/1 од 18.11.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-84753/1 од 18.11.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-7725/1 од 8.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-14676/1 од 7.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-7734/1 од 8.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-7735/1 од 8.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-7732/1 од 8.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-7733/1 од 8.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-14675/1 од 7.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-7736/1 од 8.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-84750/1 од 18.11.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-84751/1 од 18.11.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-90084/1 од 12.12.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-10389/1 од 17.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-4323/1 од 26.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-4326/1 од 26.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-4324/1 од 26.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-4325/1 од 26.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-12300/1 од 25.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-12299/1 од 25.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-84755/1 од 18.11.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-84838/1 од 18.11.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-84756/1 од 18.11.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-84757/1 од 18.11.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-84839/1 од 18.11.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-20089/1 од 30.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-18525/1 од 23.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-18523/1 од 23.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-18526/1 од 23.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-18522/1 од 23.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-18524/1 од 23.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16417/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 08-
94020/1 од 28.12.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-9551/1 од 15.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-22267/1 од 6.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-7755/1 од 9.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 08-
20074/1 од 30.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 
94022/1 од 28.12. 2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 649/1 од 5.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 18256/1 од 22.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16588/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16587/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16592/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 7381/1 од 5.2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21197/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16428/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16427/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16460/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16422/1 од 16.3. 2016 година 
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- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16426/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16580/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21194/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16577/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16578/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16576/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16579/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16575/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21204/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21243/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21799/1 од 5.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16574/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21225/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21203/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16563/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21789/1 од 5.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21227/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 18252/1 од 22.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 13655/1 од 2.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 83439/1 од 11.11. 2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 7763/1 од 9.2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 18687/1 од 23.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 86049/1 од 24.11. 2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 82409/1 од 6.11. 2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21226/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21209/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21210/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 82396/1 од 6.11. 2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 4321/1 од 26.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 10392/1 од 17.2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21239/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21228/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21245/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16562/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16548/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16556/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16559/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21202/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16424/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21208/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21796/1 од 5.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21248/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16540/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21231/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21257/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21258/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16585/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21212/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21230/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16547/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21240/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21795/1 од 5.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21250/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21223/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21252/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 9671/1 од 16.2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21256/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21213/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21214/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21219/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21220/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21229/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16551/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 20205/1 од 30.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21201/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21234/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16542/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21200/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16591/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21218/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21246/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16558/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16550/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 20204/1 од 30.3. 2016 година 
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- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16541/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16560/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16552/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21244/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16549/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21206/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21793/1 од 5.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21259/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21253/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21251/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21794/1 од 5.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21254/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21232/1 од 1.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21247/1 од 1.4. 2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16429/1 од 16.3. 2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21211/1 од 1.4. 2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21196/1 од 1.4. 2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21207/1 од 1.4. 2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16561/1 од 16.3. 2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21236/1 од 1.4. 2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 82410/1 од 6. 11. 2015 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21195/1 од 1.4. 2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 19131/1 од 24.3. 2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21255/1 од 1.4. 2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 21235/1 од 1.4. 2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16566/1 од 16.3. 2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 18233/1 од 22.3. 2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16586/1 од 16.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16589/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21237/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21792/1 од 5.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-20206/1 од 30.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16590/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21221/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16471/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21224/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21222/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16467/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-10394/1 од 17.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16466/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16420/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-18688/1 од 23.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16593/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16594/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16595/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16582/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16584/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16583/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16581/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16456/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16463/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16464/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21242/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16557/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-82407/1 од 06.11.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16430/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16462/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16459/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16422/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16461/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16562/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16573/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21233/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21238/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16472/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21241/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16465/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-90760/1 од 15.12.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-18281/1 од 23.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-82411/1 од 6.11.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21788/1 од 5.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16470/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16469/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16458/1 од 16.3.2016 година 
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- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-7382/1 од 5.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21198/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-20842/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16423/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21215/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-22269/1 од 6.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16457/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21199/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21217/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16468/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21216/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-3740/1 од 22.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21205/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21861/1 од 5.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21798/1 од 5.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16468/1 од 25.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16425/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21797/1 од 5.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-2690/1 од 18.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16421/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21249/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 08-
94019/1 од 28.12.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-7804/1 од 9.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-7808/1 од 9.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-7805/1 од 9.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-7806/1 од 9.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-7807/1 од 9.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-7803/1 од 9.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21779/1 од 5.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 
94120/1 од 29.12.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-652/1 од 5.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21190/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-18258/1 од 22.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21186/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-22272/1 од 6.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21193/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21192/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21188/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-22273/1 од 6.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-22274/1 од 6.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-22271/1 од 6.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21187/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-22268/1 од 6.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-17808/1 од 21.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16173/1 од 15.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21191/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21189/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-22270/1 од 6.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 08-
94021/1 од 28.12.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-18255/1 од 22.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-86755/1 од 26.11.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-20372/1 од 31.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-20373/1 од 31.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 08-
94003/1 од 28.12.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-18254/1 од 22.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16419/1 од 16.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-20194/1 од 30.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-7762/1 од 9.2.2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-
4493/1 од 26.1.2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-
88899/1 од 7.12.2015 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-
83377/1 од 11.11.2015 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-
21870/1 од 5.4.2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-
83436/1 од 11.11.2015 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-
9552/1 од 15.2.2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-
7764/1 од 9.2.2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-
3738/1 од 22.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 08-
14499/1 од 7.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
–83372/1 од 11.11.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 7767/1 од 9. 2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 9553/1 од 15.2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 7768/1 од 9.2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 12303/1 од 25.2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 2951/1 од 20.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 7766/1 од 9.2. 2016 година 
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- Решение за распоредување на работник со бр. 08-
14501/1 од 7.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 83374/1 од 11.11.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
–5233/1 од 28.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 9554/1 од 15.2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 20377/1 од 31.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 9558/1 од 15.2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.08-
94119/1 од 29.12. 2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
651/1 од 5.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
18400/1 од 23.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
6559/1 од 15.2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
9560/1 од 15.2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
20193/1 од 30.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4496/1 од 26.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4497/1 од 26.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
91964/1 од 21.12.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4100/1 од 25.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4101/1 од 25.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4099/1 од 25.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4104/1 од 25.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4105/1 од 25.1.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
20197/1 од 3.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4098/1 од 25.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4106/1 од 25.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4107/1 од 25.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4102/1 од 25.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
20202/1 од 30.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4097/1 од 25.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
20203/1 од 30.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4076/1 од 25.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4075/1 од 25.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4073/1 од 25.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
20195/1 од 30.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
20196/1 од 30.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4074/1 од 25.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4103/1 од 25.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
20375/1 од 31.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
20198/1 од 30.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
20200/1 од 30.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
20201/1 од 30.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 
94023/1 од 28.12.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
650/1 од 5.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
18257/1 од 22.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
17055/1 од 17.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
17053/1 од 17.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
83373/1 од 11.11.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
17065/1 од 17.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
2846/1 од 18.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
17061/1 од 17.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
2845/1 од 18.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
17068/1 од 17.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
17056/1 од 17.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
1233/1 од 11.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
17062/1 од 17.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
17069/1 од 17.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
17064/1 од 17.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
20376/1 од 31.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
17060/1 од 17.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
17066/1 од 17.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
17058/1 од 17.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
17063/1 од 17.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
17059/1 од 17.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
2843/1 од 15.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
2949/1 од 20.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
17067/1 од 17.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4495/1 од 26.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
4494/1 од 26.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
17054/1 од 17.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
17810/1 од 21.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
17809/1 од 21.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
10393/1 од 17.2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
21776/1 од 5.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
21777/1 од 5.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
21778/1 од 5.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
21780/1 од 5.4. 2016 година 
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- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
21781/1 од 5.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр.22.6-
21782/1 од 5.4. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 82142/1 од 6. 11. 2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 13401/1 од 1.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 72781/1 од 9.10. 2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 29561/1 од 20.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16172/1 од 15.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 2847/1 од 18.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 9602/1 од 15.2. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 4077/1 од 25.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 4096/1 од 25.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 16171/1 од 15.3. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 40271/1 од 25.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 4071/1 од 25.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 5095/1 од 12.12. 2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 5103/1 од 1.12. 2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 
– 2844/1 од 18.1. 2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-17079/1 од 17.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-90409/1 од 14.12.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-73025/1 од 9.10.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-18282/1 од 23.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-9555/1 од 15.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21791/1 од 5.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-16418/1 од 16.3.2016 година 

-Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-
4840/1 од 31.12.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-14674/1 од 7.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-93915/1 од 28.12.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-9557/1 од 15.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-9556/1 од 15.2.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 08-
94018/1 од 28.12.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-18229/1 од 22.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-17078/1 од 17.3.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-21142/1 од 1.4.2016 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-83375/1 од 11.11.2015 година 

- Решение за распоредување на работник со бр. 
22.6-83376/1 од 11.11.2015 година 

 
б) Решенија за разрешување на работници во Ми-

нистерството за внатрешни работи:  
- Решение за разрешување на работник со бр. 08 – 

94004/1 од 28.12. 2015 година 

- Решение за разрешување на работник со бр. 08 – 
94024/1 од 28.12. 2015 година 

- Решение за разрешување на работник со бр. 08 – 
94025/1 од 28.12. 2015 година 

- Решение за разрешување на работник со бр. 08 – 
94026/1 од 28.12. 2015 година 

- Решение за разрешување на работник со бр. 08 – 
94117/1 од 29.12. 2015 година 

- Решение за разрешување на работник со бр. 08 – 
94118/1 од 29.12. 2015 година 

в) Решенија за именување на работници во Минис-
терството за внатрешни работи:  

- Решение за именување на работник со бр. 08 – 
94003/1 од 28.12. 2015 година 

- Решение за именување на работник со бр. 08 – 
94021/1 од 28.12. 2015 година 

- Решение за именување на работник со бр. 08 – 
94022/1 од 28.12. 2015 година 

- Решение за именување на работник со бр. 08 – 
94023/1 од 28.12. 2015 година 

- Решение за именување на работник со бр. 08 – 
94119/1 од 29.12. 2015 година 

- Решение за именување на работник со бр. 08 – 
94120/1 од 29.12. 2015 година 

г) Договор за вработување на неопределено време - 
бр. 13.3.1 - 6888/1 од 4.2.2016 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 42-3461/1 Претседател на Владата 

7 април 2016 година на Република Македонија, 
Скопје     Емил Димитриев, с.р. 

__________ 
2022. 

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од  
Законот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 26/2001, 
12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 
10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
7.4.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИЦИ ЗА СИС-
ТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО БИ-
РОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И ВО ОРГА-
НИЗАЦИСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА  ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
1. Со оваа одлука се поништуваат следните правил-

ници за систематизација на работните места во Бирото 
за јавна безбедност при Министерството за внатрешни 
работи и во организациските единици за потребите на 
Министерството за внатрешни работи: 

- Правилник за изменување и дополнување на Пра-
вилникот за систематизација на работните места во БЈБ 
Сд.бр. 22.6-1510/1 од 30.12.2015 година; 

- Правилник за изменување и дополнување на Пра-
вилникот за систематизација на работните места во БЈБ 
Сд.бр. 22.6-23/1 од 4.1.2016 година; 

- Правилник за изменување и дополнување на Пра-
вилникот за систематизација на работните места во БЈБ 
Сд.бр. 22.6-29/1 од 5.1.2016 година; 

- Правилник за изменување и дополнување на Пра-
вилникот за систематизација на работните места во БЈБ 
Сд.бр. 22.6-406/1 од 3.3.2016 година; 

- Правилник за изменување и дополнување на Пра-
вилникот за систематизација на работните места во БЈБ 
Сд.бр. 22.6-573/1 од 29.3.2016 година; 

- Правилник за изменување и дополнување на Пра-
вилникот за систематизација на работните места во ор-
ганизациски единици за потреби на министерството 
Сд.бр. 13.3.2-1238/1 од 12.11.2015 година; 
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- Правилник за изменување и дополнување на Пра-
вилникот за систематизација на работните места во ор-
ганизациски единици за потреби на министерството - 
Сд.бр. 13.3.2-1358/1 од 3.12.2015 година; 

- Правилник за изменување и дополнување на Пра-
вилникот за систематизација на работните места во ор-
ганизациски единици за потреби на министерството - 
Сд. бр. 13.3.2-1520/1 од 31.12.2015 година; 

- Правилник за изменување и дополнување на Пра-
вилникот за систематизација на работните места во ор-
ганизациски единици за потреби на министерството - 
Сд. бр. 13.3.2-477/1 од 14.3.2016 година; 

- Правилник за изменување и дополнување на Пра-
вилникот за систематизација на работните места во ор-
ганизациски единици за потреби на министерството - 
Сд. бр. 13.3.2-532/1 од 22.3.2016 година.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 42-3461/2 Претседател на Владата 

7 април 2016 година на Република Македонија, 
Скопје     Емил Димитриев, с.р. 

__________ 
2023. 

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 
139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 7.4.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА 
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТИ/ЗАПИСИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 
1. Со оваа одлука се поништува Овластувањето за 

прегледување и распоредување на документи/записи во 
Министерството за труд и социјална политика со ар-
хивски бр.03-10488/1 од 12.11.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-3462/1 Претседател на Владата 

7 април 2016 година на Република Македонија, 
Скопје     Емил Димитриев, с.р. 

__________ 
2024. 

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3)  од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 
139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 7.4.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И  СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
 
1. Со оваа одлука се поништува Овластувањето за 

вршење обработка на лични податоци во Министер-
ството за труд и социјална политика со архивски                
бр.04-10735/1 од 20.11.2015 година, 04-10737/1 од 
20.11.2015 година, 04-10736/1 од 20.11.2015 година, 04-
656/4 од 15.2.2016 година, 04-11114/10 од 15.12.2015 
година и 04-11114/11 од 15.12.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-3462/2 Претседател на Владата 

7 април 2016 година на Република Македонија, 
Скопје     Емил Димитриев, с.р. 

__________ 
2025. 

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3)  од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 
139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 7.4.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР 
НА ИНФОРМАТОРИ ЗА РАБОТА НА ПРОЕКТ 
РОМСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТРИ ВО ОП-
ШТИНА КОЧАНИ И ТЕТОВО ПРЕКУ МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 
1. Со оваа одлука се поништува Решението за избор 

на информатори за работа на проект Ромски информа-
тивни центри во општина Кочани и Тетово со бр.04-
1401/17 од 6.4.2016 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-3462/3 Претседател на Владата 

7 април 2016 година на Република Македонија, 
Скопје     Емил Димитриев, с.р. 

__________ 
2026. 

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3)  од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 
139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 7.4.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАСПО-
РЕДУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА  

ПОЛИТИКА 
 
1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за 

распоредување на државни службеници во Министер-
ството за труд и социјална политика и тоа: 

-  Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-1318/1 донесено на 16.2.2016 година, 

-  Решение за плата на административен службеник 
со бр. 04-1318/2 донесено на 16.2.2016 година, 

-  Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-1605/1 донесено на 24.2.2016 година, 

-  Решение за плата на административен службеник 
со бр. 04-1605/1 донесено на 24.2.2016 година, 

-  Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-1319/1 донесено на 16.2.2016 година, 

-  Решение за плата на административен службеник 
со бр. 04-1319/2 донесено на 16.2.2016 година, 

-  Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-1317/1 донесено на 16.2.2016 година, 

-  Решение за плата на административен службеник 
со бр. 04-1317/2 донесено на 16.2.2016 година, 

-  Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-1315/1 донесено на 16.2.2016 година, 

-  Решение за плата на административен службеник 
со бр. 04-1315/2 донесено на 16.2.2016 година, 

-  Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-1316/1 донесено на 16.2.2016 година, 
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-  Решение за плата на административен службеник 
со бр. 04-1316/2 донесено на 16.2.2016 година, 

-  Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-1604/1 донесено на 1.3.2016 година, 

- Решение за плата на административен службеник 
со бр. 04-1604/1 донесено на 1.3.2016 година, 

- Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-2369/1 донесено на 21.3.2016 година, 

-  Решение за плата на административен службеник 
со бр. 04-2369/2 донесено на 21.3.2016 година, 

- Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-2367/1 донесено на 21.3.2016 година, 

-  Решение за плата на административен службеник 
со бр. 04-2367/2 донесено на 21.3.2016 година, 

-  Решение за распоредување на државен службеник 
со бр.04-2368/1 донесено на 21.3.2016 година, 

-  Решение за плата на административен службеник 
со бр. 04-2368/2 донесено на 21.3.2016 година и 

-  Решение за овластување 04-2197/1 донесено на 
15.3.2016 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-3462/4 Претседател на Владата 

7 април 2016 година на Република Македонија, 
Скопје     Емил Димитриев, с.р. 

__________ 
2027. 

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 
139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 7.4.2016 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ ВО 
КОМИСИИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 
1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за 

назначување и разрешување на членови на комисии во 
Министерството за труд и социјална политика и тоа: 

- Решение за формирање на  Комисија за изготвува-
ње на наод, оцена и мислење за решавање по изјавена 
жалба против првостепено решение за правото на по-
мош и нега од друго лице  бр.10-113/1 од 8.1.2016 го-
дина, 

- Решение за изменување на Решението за формира-
ње на Комисија за давање стручно мислење при реша-
вање по поднесени жалби против првостепено решение 
за правото на постојана парична помош бр.10-114/2  од 
15.1.2016 година, 

- Решение за именување на членови на Комисија за 
лиценцирање на стручни лица во системот за згрижу-
вање и воспитување на деца од предучилишна возраст 
и на директори на установи за деца бр.03-11631/1 од 
21.12.2015 година, 

- Решение за формирање на проектен тим за следе-
ње на имплементација на проектот за правна помош на 
ромската заедница, РОМЕД програмата и други проек-
ти од Стратегијата за Роми бр.14-11019/1 од 1.12.2015 
година, 

- Решение за именување на членови на Комисијата 
за засновање на посвојување при Министерството за 
труд и социјална политика бр.10-11018/2 од 1.12.2015 
година, 

- Решение за изменување на Решението бр. 03-
5702/1 од 15.8.2013 година и бр. 03-7635/1 од 
22.08.2014 година со бр.02-11027/1 од 01.12.2015 годи-
на  – Комисија за располагање со недвижни и движни 
ствари, 

- Решение за изменување и дополнување на Реше-
нието бр.11-5233/3 од 23.7.2014 година со бр.02-
11025/1 донесено на 1.12.2015 година - Комисија за ве-
рификација на прашања, 

-Решение за формирање на Комисија за мониторинг 
за начинот на извршување на услугата на давателите на 
услуги од проектот„Бањско климатска рекреација“ на 
корисници на пензија за 2016 година бр.02-2778/1 од 
4.4.2016 година, 

-Решение за определување на членови на Комисија-
та за ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување 
на инвалидност односно неспособност за работа бр.09-
996/1 од 4.2.2016 година, 

-Решение за измена на член на Комисија за издава-
ње на лиценци за вршење на посредување за вработу-
вање во земјата и странство со наплата  и наплата 
бр.08-11127/1 од 4.12.2015 година и 

- Решение за измена на член на Комисија за издава-
ње на лиценци за вршење на привремени вработувања  
бр.08-11125/1 од 4.12.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-3462/5 Претседател на Владата 

7 април 2016 година на Република Македонија, 
Скопје     Емил Димитриев, с.р. 

__________ 
2028. 

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија бр.59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 
139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 7.4.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАЗРЕ-
ШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ НА В.Д. ДИРЕКТОРИ 
ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ – МЕЃУОПШТИНСКИ  

ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 
  
1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за 

разрешување и назначување на в.д. директори во Јав-
ните  установи – Меѓуопштински центри за социјална 
работа и тоа: 

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова – Специјален завод-Демир Капија бр.04-139/1 
од 11.1.2016 година, 

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа Специјален завод-Демир 
Капија бр.04-139/2 од 11.1.2016 година, 

-   Решение за разрешување на директор на Јавна 
установа – Меѓуопштински центар за социјална ра-
бота-Гостивар бр.04-130/1 од 11.1.2016 година, 

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа – Меѓуопштински центар 
за социјална работа-Гостивар бр.04-130/2 од 11.1.2016 
година, 

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова – Меѓуопштински центар за социјална работа-
Штип бр.04-134/1 од 11.1.2016 година, 

-  Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа – Меѓуопштински центар 
за социјална работа-Штип бр.04-134/2 од 11.1.2016 го-
дина, 

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова – Меѓуопштински центар за социјална работа-
Струмица бр.04-135/1 од 11.1.2016 година, 

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа – Меѓуопштински центар 
за социјална работа-Струмица бр.04-135/2 од 11.1.2016 
година, 
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- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова – Центар за социјална работа-Ресен бр.04-136/1 
од 11.01.2016 година, 

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа –Центар за социјална ра-
бота-Ресен бр.04-136/2 од 11.1.2016 година, 

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова – Меѓуопштински центар за социјална работа-
Радовиш бр.04-128/1 од 11.01.2016 година,  

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа – Меѓуопштински центар 
за социјална работа-Радовиш бр.04-128/2 од 11.01.2016 
година, 

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова – Меѓуопштински центар за социјална работа-
Прилеп бр.04-127/1 од 11.1.2016 година,  

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа – Меѓуопштински центар 
за социјална работа-Прилеп бр.04-127/2 од 11.1.2016 
година, 

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова – Центар за социјална работа-Крушево бр.04-
137/1 од 11.1.2016 година, 

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа – Центар за социјална ра-
бота Крушево бр.04-137/2 од 11.1.2016 година, 

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова – Меѓуопштински центар за социјална работа-
Берово бр.04-133/1 од 11.1.2016 година, 

  
- Решение за назначување вршител на должноста 

директор на Јавна установа – Меѓуопштински центар 
за социјална работа-Берово бр.04-133/2 од 11.1.2016 го-
дина, 

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова Меѓуопштински центар за социјална работа на 
Град Скопје бр.04-132/1 од 11.1.2016 година, 

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа – Меѓуопштински центар 
за социјална работа на Град Скопје бр.04-132/2 од 
11.01.2016 година, 

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова – Завод за рехабилитација на деца и младинци – 
Скопје  бр.04-140/1 од 11.01.2016 година, 

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа – Завод за рехабилитација 
на деца и младинци – Скопје  бр.04-140/2 од 11.1.2016 
година, 

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова – Центар за социјална работа - Демир Хисар 
бр.04-131/1 од 11.1.2016 година, 

- Решение за назначување на вршител на должноста 
директор на Јавна установа –Центар за социјална ра-
бота-Демир Хисар  Бр.04-131/2   од 11.1.2016 година, 

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова –Меѓуопштински центар за социјална работа-
Кочани бр.02-152/1 од 11.1.2016 година, 

- Решение за назначување на вршител на должноста 
директор на Јавна установа – Меѓуопштински центар 
за социјална работа-Кочани  бр.02-153/1  од 11.1.2016 
година, 

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова – Дом за доенчиња и мали деца – Битола бр.04-
138/1 од 11.01.2016 година, 

- Решение за назначување на вршител на должноста 
директор на Јавна установа –  Дом за доенчиња и мали 
деца – Битола  бр. 04-138/2   од 11.01.2016 година, 

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова – Завод за заштита и рехабилитација Бања Бан-
ско с.Банско бр.04-129/1 од 11.01.2016 година,  

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа –Завод за заштита и реха-
билитација Бања Банско с.Банско бр.04-129/2 од 
11.1.2016 година, 

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа –Меѓуопштински центар за 
социјална работа-Делчево бр.04-1099/2 од 10.2.2016 го-
дина,  

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова –Меѓуопштински центар за социјална работа-
Делчево бр.04-1099/1 од 10.02.2016 година,  

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа –Меѓуопштински центар за 
социјална работа-Гевгелија бр.04-1097/2 од 10.2.2016 
година,  

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова – Меѓуопштински центар за социјална работа-
Гевгелија бр.04-1097/1 од 10.2.2016 година, 

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа –Меѓуопштински центар за 
социјална работа-Битола бр.04-1094/2 од 10.2.2016 го-
дина,  

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова –Меѓуопштински центар за социјална работа-
Битола бр.04-1094/1 од 10.02.2016 година, 

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа –Меѓуопштински центар за 
социјална работа-Кавадарци бр.04-1098/2 од 10.2.2016 
година, 

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова –Меѓуопштински центар за социјална работа 
Кавадарци бр.04-1098/1 од 10.2.2016 година, 

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа –Меѓуопштински центар за 
социјална работа-Крива Паланка бр.04-1095/2 од 
10.2.2016 година, 

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова –Меѓуопштински центар за социјална работа-
Крива Паланка бр.04-1095/1 од 10.2.2016 година, 

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа –Меѓуопштински центар за 
социјална работа-Куманово бр.04-1096/2 од 10.2.2016 
година, 

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова –Меѓуопштински центар за социјална работа-
Куманово бр.04-1096/1 од 10.2.2016 година,  

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа –Меѓуопштински центар за 
социјална работа-Свети Николе бр.04-1200/2 од 
10.2.2016 година, 

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова –Меѓуопштински центар за социјална работа-
Свети Николе бр.04-1200/1 од 10.2.2016 година, 

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа за згрижување на деца со 
воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение 
– Скопје бр.04-1201/2 од 10.2.2016 година, 

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова за згрижување на деца со воспитно – социјални 
проблеми и нарушено поведение – Скопје бр.04-1201/1 
од 10.2.2016 година, 

- Решение за назначување вршител на должноста 
директор на Јавна установа Детски дом „11-ти Октом-
ври“ – Скопје бр.04-1093/2 од 10.2.2016 година и  

- Решение за разрешување на директор на Јавна ус-
танова Детски дом „11-ти Октомври“ – Скопје Бр.04-
1093/1 од 10.2.2016 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-3462/6 Претседател на Владата 

7 април 2016 година на Република Македонија, 
Скопје     Емил Димитриев, с.р. 
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2029. 
Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3)  од 

Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија бр.59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 
139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 7.4.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ НА КАБИНЕТСКИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 
1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за 

назначување на кабинетски службеници во Министер-
ството за труд и социјална политика и тоа: 

- решенија за распоредување на државен службеник 
за кабинетски службеници со архивски бр.04 – 10638/1 
од 18.11.2015 година, 04-10637/1 од 18.11.2015 година 
и  04-10639/1 од 18.11.2015 година и  

- решенија за плата на административен кабинетски 
службеник со архивски бр. 04-8036/283 од 23.11.2015 
година, 04-8036/285 од 23.11.2015 година и 04-
8036/284 од 23.11.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-3462/7 Претседател на Владата 

7 април 2016 година на Република Македонија, 
Скопје     Емил Димитриев, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

2030. 

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3)  

од Законот за Владата на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 

10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

7.4.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА 

НА ДИРЕКТОР НА ПРОЕКТ 

 

1. Со оваа одлука се поништува Одлуката за измена 

на директорот на УПН Проектот и именување на нов 

директор, донесена на 16.12.2015 година, со бр. 02-

11514/1. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-3462/8 Претседател на Владата 

7 април 2016 година на Република Македонија, 

Скопје     Емил Димитриев, с.р. 
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