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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
387.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14,
72/15, 129/15 и 213/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА РАБОТА НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
ЗА ПЕРИОДОТ 1.1.2016 - 31.12.2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Планот за работа на
Агенцијата за храна и ветеринарство за периодот
1.1.2016 - 31.12.2016 година, број 02-228/2 од 14.1.2016
година.
Член 2
Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-223/1
20 јануари 2016 година
Скопје

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

388.
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 и 217/15) Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 26.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СТРУМИЦА И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на
градежното земјиште во Технолошко индустриската
развојна зона Струмица и висината на закупнината за
закупопримачот Друштвото за производство ЏОНСОН
КОНТРОЛС АУТОМОТИВE СТРУМИЦА ДООЕЛ
Струмица, со седиште во Струмица.

Член 2
Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува дел од К.П. бр. 1969/1 со површина од
33.672 m2 и дел од К.П. бр. 2062/1 со површина од
3.790 m2 односно со вкупна површина од 37.462 m2,
согласно Имотниот лист бр. 862 за К.О. Свидовица и
Геодетскиот елаборат за геодетски работи за нумерички податоци бр. 11-311/3 од 27.10.2015 година, сопственост на Република Македонија, кое претставува
градежно земјиште според Изводот од Урбанистичкиот
план бр. 20, К.О. Свидовица, Општина Струмица, издаден од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Република Македонија, бр. 08-1651/2 од
26.10.2015 година, врз основа на Урбанистичкиот план
за ТИРЗ Струмица, со бр. H7809 од 2012 година, одобрен со Решение на Министерството за транспорт и
врски на Република Македонија, бр. 16-7677/13 од
16.05.2012 година („Градежното земјиште“).
Член 3
Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се
дава во долготраен закуп за временски период во траење од 35 години, сметано од денот на склучувањето на
Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.
Член 4
Висината на закупнината за градежното земјиште
од член 2 на оваа одлука изнесува:
- во првите пет години , закупнината за Градежното
земјиште изнесува 0,1 евро годишно за метар квадратен, во денарска противвредност, според средниот курс
на Народната банка на Република Македонија на денот
на исплата, односно 3.746,2 евра за една година, одредено како фиксен износ.
- По истекот на првите пет години, закупнината за
градежното земјиште ќе се одредува на годишно ниво
за следната календарска година, не подоцна од 15-ти
септември во тековната година, и ќе се пресметува како 0,1 евро годишно за метар квадратен, прилагодена
за официјалната стапка на инфлација во Република Македонија за претходната година, но не повеќе од 15%
на годишно ниво, која ќе биде максималната стапка на
зголемување.
Во рок од 120 дена по денот на склучувањето на
Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште,
а врз основа на претходно писмено известување од закуподавачот доставено до закупопримачот во кое е наведена банкарската сметка за уплата, закупопримачот
доставува доказ за уплатен износ на сметката на Буџетот на Република Македонија, во висина од 18.731 евра
во денарска противвредност според средниот курс на
Народната банка на Република Македонија на денот на
уплатата, кој износ претставува закупнина за градежното земјиште за првите пет години.
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По истекот на првите пет години, сметано од денот
на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на
градежно земјиште закупнината за градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се плаќа однапред за секоја
година, но најдоцна до 15-ти јануари од односната година, на сметката на Буџетот на Република Македонија, за што закуподавачот претходно го известува закупопримачот.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-580/2
26 јануари 2016 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
389.
Врз основа на член 10, став (4) од Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 158/11, 24/13, 43/14, 109/14
и 6/16), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
БАРАЊЕТО ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН СТАНБЕН
КРЕДИТ, ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ КОИ СЕ ПОДНЕСУВААТ ЗАЕДНО СО БАРАЊЕТО И ОБРАЗЕЦ
ЗА ПОТВРДА НА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за субвенциониран станбен кредит, потребни документи кои се поднесуваат заедно со барањето и образец за потврда на исполнетост на условите („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 2/2012 и
124/2014), во членот 3, став (1), алинеја 3 се менува и
гласи:
,,- изјава заверена на нотар дека барателот нема да
го издава станот, односно куќата под закуп, дека нема
дополнително да ја оптовари недвижноста со хипотека
и дека нема да го отуѓи станот купен, односно куќата

изградена со средства од субвенционираниот станбен
кредит во период од првите пет години од започнување
со исплатата на кредитот согласно член 9 став (1) алинеи 1 и 2 и став (2) алинеја 2 од Законот за субвенционирање на станбен кредит, односно во период од првите дванаесет години од започнување со исплатата на
кредитот согласно член 9 став (2) алинеја 1 од Законот
за субвенционирање на станбен кредит;”
Алинеја 4 се менува и гласи:
,,- договор за продажба на станот односно куќата,
заверен на нотар, во случај барателот на субвенциониран станбен кредит да имал во негова сопственост, во
сосопственост или заедничка сопственост со брачниот
другар или во сопственост на брачниот другар само
еден стан/куќа на територијата на Република Македонија кој/а го/ја продал во период од најмногу три години до денот на аплицирање за добивање на субвенциониран станбен кредит заради купување на поголем стан
или изградба/купување на нова поголема куќа за потребите на сопственото домување;”
По алинеја 4 се додава нова алинеја 5 која гласи:
,,- во случај кога барателот на субвенциониран
станбен кредит на денот на аплицирање има во негова
сопственост, во сосопственост или заедничка сопственост со брачниот другар или во сопственост на брачниот другар само еден стан/куќа на територијата на Република Македонија чија продажба е во тек, а ќе го/ја
продаде по денот на аплицирањето, потребно е да обезбеди потврда од Агенцијата за катастар на недвижности за промена на сопственоста на недвижната ствар и
доказ дека е платен данокот на промет на недвижности,
или дека недвижноста е ослободена од плаќање данок.
Во алинеја 5 која станува алинеја 6 по зборовите
„доказ за наследство“ се додаваат зборовите „или дар“,
а по зборовите „основ на наследство“ се додаваат зборовите „или дар“.
Член 2
Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и
2, кои се составен дел од овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 14-561/1
26 јануари 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрески, с.р.
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