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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4928.
Врз основа на член 17 ставови (3) и (4) 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), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ
Член 1
Во Уредбата за мрежата на здравствени установи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.81/12,
169/13, 21/14, 90/14, 161/14, 2/16, 144/16 и 187/16) во
Табелата број 4-а „Мрежа на аптеки/аптекарски станици во населено место во рурална средина со најмногу
3.500 жители со постојано место на живеење на ниво
на примарна здравствена заштита“, во делот III Североисточен регион, по редниот број 4-в се додава нов
реден број 4-г, кој гласи:

Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8794/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4929.
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, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 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 недвижната ствар – зграда која се наоѓа на К П бр.
2245 КО Валандово (г.р.), на улица ,,4-ти Јули,,б.б.
зграда 1, намена на зграда В4-10, влез 1, кат 1, број 24,
намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина од 17 м/2, 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. 42-8146/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4930.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
– КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Општа болница – Кавадарци.
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Член 3
Министерот за здравство склучува договор со
директорот на Јавната здравствена установа Општа
болница – Кавадарци, со кој се уредуваат правата и
обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8437/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4931.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ –
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Здравствен дом – Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен
дом – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8438/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4932.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КИНЕСКА ТРАДИЦИОНАЛНА
МЕДИЦИНА – ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:
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Во редниот број 18, во колоната „Тип (Модел)“,
зборот „Germna“ се заменува со зборот „German“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8531/1
26 декември 2016 година
Скопје
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна установа Центар за Кинеска традиционална медицина –
Штип.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна установа Центар за Кинеска
традиционална медицина – Штип, 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. 42-8439/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4933.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
ДВИЖНИ СТВАРИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Врховниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/16), во членот 1, во табелата, во редниот број 10, во колоната „Тип (Модел)“, зборот
„Е720“ се заменува со зборот „Е520“.

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

4934.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК
И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавното обвинителство
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/16), во членот 1, во табелата,
во редниот број 15, во колоната „Тип (Модел)“, зборот
„4200W“ се заменува со зборот „10000W“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8531/2
26 декември 2016 година
Скопје

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

4935.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
ДВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА
ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА

Во редниот број 25, во колоната „Количина
(парче)“, по бројот „10“ се додава зборот „пара“.
Во редниот број 29, во колоната „Количина
(парче)“, по бројот „1“ се додава зборот „систем“.

Член 1
Во Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за трансфузиона медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/16), во членот 1, во табелата, во редниот
број 2, во колоната „Тип (Модел)“, зборовите „Fujitsu
Lifebook A512“ се заменуваат со зборовите „HP
ProDesk 600 G1 Tower Business PC“.
Во редниот број 3, во колоната „Тип (Модел)“, зборовите „HP ProDesk 600 G1 Tower Business PC“ се заменуваат со зборовите „Fujitsu Lifebook A512“.

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

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8531/3
26 декември 2016 година
Скопје

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

4936.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Во Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/16), во членот 1, во табелата, во редниот
број 12, во колоната „Количина (парче)“, бројот „12“ се
заменува со зборовите “1 сет“.
Во редниот број 17, во колоната „Количина
(парче)“, по бројот „1“ се додава зборот „систем“.

Бр. 42-8531/4
26 декември 2016 година
Скопје

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

4937.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК
И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
– ДРЖАВНА ФИТОСАНИТАРНА ЛАБОРАТОРИЈА
Член 1
Во Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државна фитосанитарна лабораторијa („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/16), во членот 1, во табелата,
во редниот број 1, во колоната „Тип (Модел)“, бројот
„1920“ се заменува со бројот „1290“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8531/5
26 декември 2016 година
Скопје

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

4938.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

Стр. 8 - Бр. 223

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ФИНАНСИИ
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за финансии, се
даваат на трајно користење без надоместок недвижни
ствари-осум апартмани, кои се наоѓаат на КП бр.
2016/2, за КО Мислешево, ул. „Шурбов Рид“, во сопственост на Република Македонија и тоа:
1. Запишани во Имотен лист бр. 101125:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
1, кат 3, број на посебниот дел од зградата 304, намена
на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина
од 26 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 3, број на посебниот дел од зградата 304, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м2;
2. Запишани во Имотен лист бр. 101126:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 164, намена
на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина
од 26 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 164, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м2;
3. Запишани во Имотен лист бр.101119:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
1, кат 2, број на посебниот дел од зградата 230, намена
на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина
од 26 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 2, број на посебниот дел од зградата 230, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м2;
4. Запишани во Имотен лист бр. 101124:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 158, намена
на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина
од 26 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 158, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м2;
5. Запишани во Имотен лист бр. 101116:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 167, намена
на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина
од 26 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 167, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м2;
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6. Запишани во Имотен лист бр. 101122:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 172, намена
на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина
од 26 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 1, бој на посебниот дел од зградата 172, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м2;
7. Запишани во Имотен лист бр. 101120:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 107, намена
на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина
од 26 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 107, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м2 и
8. Запишани во Имотен лист бр.101121:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез
1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 123, намена
на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина
од 26 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1,
влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 123, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8616/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4939.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА КУЛТУРА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје и престанува
користењето на движните ствари – книги од проектот:
Ѕвезди на светската книжевност и тоа:
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8630/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4940.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ
„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за култура.
Член 3
Директорот на Националната установа Национална
и универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“
- Скопје склучува договор со министерот за култура со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Стр. 10 - Бр. 223
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Фармацевтски факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ –
Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Деканот на Фармацевтски факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - 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. 42-8707/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4942.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВЕН
АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата
за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија му престанува користењето на движните
ствари и тоа:

4941.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНA СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА
- АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Националната установа - Археолошки музеј на Македонија - Скопје се дава на трајно
користење без надомест недвижна ствар - просторија
во објект Куршумли ан - споменик на култура, и тоа:
зграда бр.1, влез 002, кат ПР, број 01, со површина од
396 м2, која се наоѓа на ул. „Е. Челебија“, на КП
бр.5796/1, КО Центар 1, запишана во Имотен лист
бр.9314, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8748/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок, на Државниот архив на Република Македонија.
Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички
работи на Владата на Република Македонија склучува договор со директорот на Државниот архив на Република Македонија, со кој ќе се регулираат правата
и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.

28 декември 2016
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8750/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4943.
Врз основа на член 52 став (5) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ГРДОВЦИ И С.ПРИБАЧЕВО“ ОПШТИНА
КОЧАНИ
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на локалитетот
„с.Грдовци и с.Прибачево“ општина Кочани бр.245720/1 од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува
по барање на концесионерот Друштвото за промет и
услуги МЕХАНИКА ДОО увоз-извоз Кочани, заради
немање на економски интерес за натамошно извршување на концесијата.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за давање концесија за
експлоатација на минерална суровина-керамичка глина
на „МЕХАНИКА“ Зоранчо ДООЕЛ увоз-извоз Кочани
на локалитетот помеѓу селата Грдовци и Прибачево Кочани бр.19-6246/1 од 19.12.2006 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр.135/06).
3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-8752/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4944.
Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од
Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15,
31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА
ТИКВЕШ ДОО СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и склучување
на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по
пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија Монтинг Енергетика Тиквеш ДОО Скопје, со седиште во Скопје, ул. „Гемиџиска“ бр.40, за градежното земјиште со вкупна површина од 338м2, кое претставува:
- КП бр.376/6 КО Трстеник со површина од 140 м2,
запишана во Имотен лист бр.227;
- КП бр.376/7 КО Трстеник со површина од 191 м2,
запишана во Имотен лист бр.227 и
- КП бр.376/8 КО Трстеник со површина од 7 м2,
запишана во Имотен лист бр.227,
согласно Проект за инфраструктура – линиска инфраструктурна градба за изградба на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ Тиквеш 2, општина Кавадарци со тех.бр.03-97/16 од февруари 2016 година и Измена и дополнување на Проект за инфраструктура – линиска инфраструктурна градба за изградба на мала
хидроелектрична централа – МХЕЦ Тиквеш 2, општина Кавадарци со тех.бр.03-97-2/16 од септември 2016
година, одобрени од Министерството за транспорт и
врски, за изградба на мала хидроелектрична централа.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8755/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4945.
Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479
став (2) 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 акционери на Акционерското
друштво за стопанисување со деловен простор во
државна сопственост – Скопје, со Акционерското
друштво Градски трговски центар-Скопје, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА
И НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2016 ГОДИНА И РЕВИДИРАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА И КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
2016 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ СО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ГРАДСКИ ТРГОВСКИ
ЦЕНТАР - СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одпука за овластен ревизор за ревизија
на Годишната сметка за 2016 година и на Финансиските извештаи за 2016 година и ревидирање на Консолидираната годишна сметка за 2016 година и Консолидираните финансиски извештаи за 2016 година
на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје со
Акционерското друштво Градски трговски центарСкопје за 2016 година се избира ДП Ревизија Чулева
Скопје ул. „Иван Аговски " бр. 1/2-1 во Скопје, врз
основа на спроведена постапка за јавна набавка со
прибирање понуди со електронска аукција за ревидирање на Годишната сметка за 2016 година и Финансиските извештаи за 2016 година и ревидирање
на Консолидираната годишна сметка за 2016 година
и Консолидираните финансиски извештаи за 2016
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-8776/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4946.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ИНСТИТУТ
ЗА БИОЛОГИЈА – СКОПЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ -СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари, со следните карактеристики:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Природно – математички факултет – Институт за биологија – Скопје
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ –Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Природно – математички факултет –
Институт за биологија – Скопје при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ -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. 42-8778/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

28 декември 2016
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4947.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Технолошкотехничкиот факултет – Велес при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Технолошко-техничкиот факултет –
Велес при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 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. 42-8779/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4948.
Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 39/05,
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13,
15/15, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА –
ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ТКАЕНИНИ ОД ПРЕДИВО СО ГОЛЕМА ЈАЧИНА, ОД НАЈЛОН ИЛИ
ОД ДРУГИ ПОЛИАМИДИ ИЛИ ОД ПОЛИЕСТРИ
Член 1
Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување
на увозната давачка – царинската стапка, за ткаенини
од предиво со голема јачина, од најлон или од други
полиамиди или од полиестри и тоа:
Тарифна
ознака
5407 10 00 00

Опис
Ткаенини од предиво со голема јачина,
од најлон или од други полиамиди или
од полиестри

Член 2
Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат
заклучно со 31.12. 2017 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-8786/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4949.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 27.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА
– ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Клиничка болница – Штип.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка
болница – Штип, 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. 42-8804/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

4950.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА
БОЛНИЦА–ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар:

28 декември 2016
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и
акушерство-Скопје.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Клиничка болница – Штип.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка
болница – Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8804/1-1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4951.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 27.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-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. 42-8806/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

4952.
Врз основа на член 40 став (9) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и
53/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА АКТИВНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ
Член 1
Во Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на
здравствена заштита на животните („Службен весник
на Република Македонија” бр. 2/16 и 115/16) Прилoзите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2 кои се
составен дел на оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2017 година.
Бр. 42-8878/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

Стр. 18 - Бр. 223

28 декември 2016

28 декември 2016

Бр. 223 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 223

28 декември 2016

28 декември 2016

Бр. 223 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 223

28 декември 2016

28 декември 2016

Бр. 223 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 223

28 декември 2016

28 декември 2016

Бр. 223 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 223

28 декември 2016

4953.
Врз основа на член 13 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015,
106/2015, 153/2015 и 190/2016), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР
ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Град Скопје, се пренесува во сопственост без надоместок недвижна ствар - објект, кој се
наоѓа на КП бр.13523/1 во КО Центар 1, сопственост
на Република Македонија и тоа зграда бр.1, намена на
зграда - други мали комерцијални и деловни единици деловна просторија, влез 1, кат - ПР, бр.1, со површина
од 25 м2, запишана во Имотен лист бр.108102 за КО
Центар 1.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8917/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4954.
Врз основа на член 14-д, став (2) од Законот за
спортот („Службен весник на Република Македонија“
бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13,
187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16,
61/16, 106/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ПОТТИКНУВАЊЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за начинот на користење на средствата од даночно
поттикнување бр. 08-2005/1 од 1.12.2016 година.
2. Оваа одлука влегува со сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 42-8989/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4955.
Врз основа на член 383, став (1), точка (8) и член
479 став (2) од Законот за трговски 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 акционери на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ
Неготино во државна сопственост, Неготино, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА
НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА НА
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО
1. Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на
Годишната сметка за 2016 година на Акционерското
друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ
Неготино во државна сопственост, Неготино, се избира
економскиот оператор АУДИТ Македонија ДОО од
Скопје, врз основа на спроведена постапка по јавна набавка бр.17/2016 со прибирање понуди со електронска
аукција за вршење на финансиска ревизија на Годишната сметка за 2016 година согласно Одлуката за избор
на најповолна понуда за јавна набавка бр.11-660/1 од
23.11.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 42-9002/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4956.
Врз основа на член 88 став (1) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ
СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2017 ГОДИНА
Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на
државните службеници за 2017 година изнесува 76,8
денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува со исплата на платата за јануари 2017
година.
Бр. 42-9036/1
28 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

28 декември 2016

4957.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и
142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА АКАДЕМСКИ
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС
„ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА ТРАЈКОВСКА“ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ВО СТРАНСТВО, ЗА АКАДЕМСКАТА
2017/2018 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука Владата на Република Македонија
доделува средства во висина од 4.470.000,00 денари за
финансирање на академски универзитетски студии од
втор циклус во странство од областа на правото, економијата и политиките на Европската Унија за академската 2017/2018 година, во рамките на средствата предвидени со Буџетот на Република Македонија за Владата на Република Македонија, раздел – 04009, потпрограма 20 – Секретаријат за европски прашања, расходно
конто 464 – разни трансфери.
Член 2
Оваа одлука се однесува на академски универзитетски студии од втор циклус од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ во странство, при што
предност ќе се даде на кандидатите:
- кои немаат обезбедени финансиски средства за
покривање на студиите од наведените области по друг
основ, чии одобрени апликации за упис се од факултети кои се повисоко рангирани согласно Шангајската
листа, како и на кандидатите со висок просечен успех
на студиите и кандидатите со завршено додипломско
образование на високо рангираните универзитети согласно националното рангирање или
- кои немаат обезбедени финансиски средства за
покривање на студиите од наведените области по друг
основ и се запишани на постдипломски студии од областа на Европската Унија на Колеџот на Европа од
Бриж, Белгија или на Колеџот на Европа од Натолин,
Полска, во склад со склучените Меморандуми за соработка меѓу Секретаријатот за европски прашања и овие
високообразовни институции.
Член 3
Средствата од член 1 од оваа одлука, се доделуваат
за обезбедување трошоци за запишување, сместување,
исхрана и патни трошоци до дестинацијата на студирање и враќање назад.
Средствата се доделуваат за академски универзитетски студии од втор циклус кои траат една академска
година (до 12 месеци), на високообразовна институција
во странство со соодветна програма на академски универзитетски студии од втор циклус од областите од
член 2 од оваа одлука.
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Член 4
Изборот на кандидати за доделување на средствата од член 1 од оваа одлука се врши по пат на конкурс кој се објавува во првиот квартал од календарската година.
Член 5
Кандидатот за доделување средствата од член 1 од
оваа одлука треба да ги исполнува следниве услови:
- да е државјанин на Република Македонија;
- да е административен државен службеник;
- да поседува универзитетска диплома за завршено
соодветно високо образование и уверение за положени
испити, со стекнати најмалку 240 ЕКТС, ниво VIA според Националната рамка на високообразовните квалификации, односно VII/1 според поранешните степени;
- да потврди дека одлично го владее англискиот јазик (TOEFL, IELTS), или да приложи друг релевантен
доказ дека еден дел од своето образование го завршил
на англиски јазик или долгогодишно го користел
странскиот јазик по основ на привремено жителство
или подолг престој во одредена странска држава и други релевантни фактори за познавање на јазикот. Познавањето на други странски јазици од земјите членки
на ЕУ ќе се смета за предност;
- да достави потврда од универзитетот каде се запишува како доказ дека ги исполнува условите за упис на
соодветниот факултет и дека е примен на соодветна
програма за која аплицирал, за академски универзитетски студии од втор циклус кои траат една академска
година (до 12 месеци) во областите наведени во член 2
од оваа одлука;
- да достави целосна документација во пријавата по
конкурсот од член 4, и тоа: пополнет образец за пријавување, биографија на македонски и на англиски јазик,
линк до програмата на студирање, односно список на
предмети содржани во студиите, релевантна потврда за
владеење на англискиот јазик, универзитетска диплома
за завршено соодветно високо образование со уверение
за положени испити,
- решение за работно место;
- потврда, комуникација или документ за прием на
апликацијата на студиите и мотивациско писмо на македонски и на англиски јазик.
За пријавување на конкурсот од член 4 од оваа одлука се користи образец објавен на официјалната интернет страница на Секретаријатот за европски прашања.
Член 6
Нема да бидат разгледувани пријавите на кандидатите кои:
- доставиле нецелосна документација;
- доставиле пријава по истекот на крајниот рок за
пријавување на конкурсот;
- кои веќе се запишани и/или следат академски универзитетски студии од втор циклус од областа на ЕУ во
странство;
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- кои веќе завршиле едни академски универзитетски студии од втор циклус во Република Македонија
или во странство и бараат стипендија за втори академски универзитетски студии од втор циклус;
- започнале постапка за запишување или се запишале на академски универзитетски студии од втор циклус
од областа на ЕУ во странство, кои траат подолго од 12
месеци;
- кои не се административни службеници.
Член 7
Давателот на стипендијата, во смисла на член 3 од
оваа одлука, се обврзува да ги покрие трошоците во висина од најмногу 20.000,00 евра.
Трошоците кои го надминуваат износот наведен во
став 1 на овој член ќе бидат на товар на корисникот на
стипендијата.
Член 8
Конкурсот за прибирање пријави од заинтересирани кандидати за доделување средствата од член 1 од
оваа одлука го распишува Секретаријатот за европски
прашања.
Конкурсот се објавува во два најтиражни весника
од дневниот печат, од кои најмалку во еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и весниците
што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку
20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот и во најмалку еден електронски
медиум, во траење од 30 дена од денот на неговото објавување.
Доколку по објавениот конкурс не може да се изврши избор на соодветни кандидати, истиот ќе се поништи, и во рок од два дена од денот на поништувањето на конкурсот, повторно ќе се објави нов конкурс.
Член 9
За спроведување на конкурсот и изборот на кандидатите, Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања
формира Комисија.
Комисијата е составена од пет члена: Претседател
на Комисијата од Секретаријатот за европски прашања,
и по еден член од Канцеларија на Претседателот на
Владата на Република Македонија, Секретаријат за
спроведување на Рамковниот договор на Република
Македонија, Министерството за надворешни работи и
Министерството за образование и наука.
Секој член на Комисијата од став 2 на овој член
има свој заменик.
Во Комисијата од став 2 на овој член може да учествуваат со право на глас и претставници од Колеџот на
Европа во Бриж, Белгија или Колеџот на Европа во Натолин, Полска, ако има пристигнати апликации за академски универзитетски студии од втор циклус на Колеџот на Европа во Бриж, Белгија или Колеџот на Европа
во Натолин, Полска.
За стручно организационите работи на Комисијата
се грижи секретар и заменик на секретарот на Комисијата, кои се определуваат од редот на вработените во
Секретаријатот за европски прашања.

28 декември 2016

Член 10
Комисијата од член 9 став 1 од оваа одлука, по завршување на конкурсот и приемот на пристигнатите
пријави, пристапува кон:
- разгледување на пристигнатите пријави;
- евалуација на пристигнатите пријави;
- спроведува интервју со кандидатите кои аплицирале за користење средства од член 1 од оваа одлука, а
кои ги исполнуваат условите од член 5 став 1 од оваа
одлука;
- врши оценување и рангирање на кандидатите согласно принципот за обезбедување квалитет и стручност, водејќи грижа за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во
Република Македонија.
Комисијата од член 9 став 1 од оваа одлука и
предлага на Владата на Република Македонија ранг
листа, и го врши изборот по усвојување на ранг листата од страна на Владата
За извршениот избор на кандидати се известуваат
сите кандидати коишто се пријавиле на конкурсот во
рок од осум дена од денот на извршениот избор.
Член 11
Секретаријатот за европски прашања ги презема неопходните активности за извршување на плаќањето на
доделените средства на избраните кандидати на универзитетите во странство.
Член 12
Заменикот на Претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, во
име на Владата на Република Македонија склучува договор со избраните кандидати, со кој тие се обврзуваат
да бидат работно ангажирани во органите на државната
управа во период од 3 (три) години од завршувањето
на академските универзитетски студии од втор циклус.
Правата и обврските на Владата на Република Македонија и на корисниците на стипендиите, а по однос
на доделената стипендија ќе бидат детално уредени со
договорот од став 1 на овој член.
Член 13
Секретаријатот за европски прашања еднаш годишно а најдоцна до месец ноември ќе ја информира
Владата на Република Македонија за корисниците на
стипендиите кои ги завршиле академски универзитетски студии од втор циклус.
Член 14
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9068/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

28 декември 2016

4958.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ОДБРАНА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за одбрана се
даваат на трајно користење, без надомест, недвижни
ствари-објекти, кои се наоѓаат на улица „Јазик“, на КП
1738/1 КО Ѓорче Петров 1 - Ново Село, запишани во
Имотен Лист бр.91886; сопственост на Република Македонија, и тоа:
- зграда бр.42, намена на зградата и други објекти
во В4-10, влез 1, кат К, намена на посебен/заеднички
дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 33 м2,
- зграда бр.42, намена на зградата и други објекти
во В4-10, влез 1, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од
568 м2,
- зграда бр.42, намена на зградата и други објекти
во В4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од
282 м2,
- зграда бр.42, намена на зградата и други објекти
во В4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина
од 5 м2,
- зграда бр.42, намена на зградата и други објекти
во В4-10, влез 2, кат К, намена на посебен/заеднички
дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 27 м2,
- зграда бр.42, намена на зградата и други објекти
во В4-10, влез 2, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од
568 м2,
- зграда бр.42, намена на зградата и други објекти
во В4-10, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од
836 м2,
- зграда бр.42, намена на зградата и други објекти
во В4-10, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина
од 5 м2 и
- зграда бр.51, намена на зградата и други објекти
во В4-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од
429 м2.

Бр. 223 - Стр. 29

Член 2
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9143/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4959.
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,
61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 27.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП бр. 9509/17, КП бр.
9509/1, КП бр.9509/3, КП бр. 9509/8, КП бр. 9509/18,
КП бр. 9509/5, КП бр. 9510, КП бр. 9509/15, КП
бр.9509/10, КП бр. 9509/12, КП бр. 9509/13, КП бр.
9509/9, КП бр. 9509/14, КП бр.9509/2, КП бр. 9509/11 и
КП бр. 9509/4, КО Центар 1, во општина Центар.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9212/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 30 - Бр. 223

28 декември 2016

4960.
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,
61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 27.12.2016 година, донесе

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на град Скопје, а за потребите на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје за превоз на деца корисници на услугата од проектот за користење бесплатна
услуга за одмор и рекреација на деца од семејство со
социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и
други права за зима 2017 година.

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на нафтените
деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат на товар на
Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје.

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во
функција на планирање на просторот, предвидено со
Годишната програма за финансирање на изработка на
урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска
документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко
планска документација за КП бр. 1814/1, КО Карпош,
во општина Карпош.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9214/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9221/1
28 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

4962.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16
и 163/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН
ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4961.
Врз основа на член 9 - а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08,
35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.2016 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се
утврдуваат градбите со основна класа на намена В1–
образование и наука и компатибилни класи на намени
на основната класа на намена, кои е потребно да се
предвидат во рамки на ГП 5.4 определена со Детален
урбанистички план за Градска четврт 3 05, помеѓу
бул.„Илинден“, бул.„8-ми Септември“, бул.„Партизански одреди“ и ул.„Љубљанска“, Блок 1, Блок 5 и Блок
8, донесен со одлука на Совет на општина Карпош,
број 09-89/2 од 05.01.2016 година, преку изработка на
урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ

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

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест
17.000 литри еуродизел бс на град Скопје.

Бр. 42-9223/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

28 декември 2016

Бр. 223 - Стр. 31

4963.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – сценска, светлосна и тонска опрема, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната
установа Театар за деца и младинци - Скопје.
Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Театар за деца и младинци - 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. 42-8835/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

Стр. 32 - Бр. 223

28 декември 2016

4964.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ДРАМСКИ ТЕАТАР - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – сценска, светлосна и тонска опрема, и тоа:

28 декември 2016

Бр. 223 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 223

28 декември 2016

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната
установа Драмски театар - Скопје.
Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Драмски театар 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. 42-8835/2
26 декември 2016 година
Скопје

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

28 декември 2016

Бр. 223 - Стр. 35

4965.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АНТОН ПАНОВ“ - СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – сценска, светлосна и тонска опрема, и тоа:

Стр. 36 - Бр. 223

28 декември 2016

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната
установа Центар за култура „Антон Панов“ - Струмица.
Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура „Антон Панов“ – Струмица, 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. 42-8835/3
26 декември 2016 година
Скопје

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

4966.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АЦО ШОПОВ“ - ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар – сценска, светлосна и тонска опрема, и тоа:

Количина

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа Центар за култура „Ацо Шопов“ - Штип.
Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура „Ацо
Шопов“ – Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движнaта ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8835/4
26 декември 2016 година
Скопје

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

28 декември 2016

Бр. 223 - Стр. 37

4967.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ - ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на
движните ствари – сценска, светлосна и тонска опрема, и тоа:

Стр. 38 - Бр. 223

28 декември 2016

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната
установа Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп.
Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура
„Марко Цепенков“ – Прилеп, 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. 42-8835/5
26 декември 2016 година
Скопје

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

28 декември 2016

Бр. 223 - Стр. 39

4968.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ - ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на
движните ствари – сценска, светлосна и тонска опрема, и тоа:

Стр. 40 - Бр. 223

28 декември 2016

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната
установа Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид.
Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура
„Григор Прличев“ – Охрид, 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. 42-8835/6
26 декември 2016 година
Скопје

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

28 декември 2016

Бр. 223 - Стр. 41

4969.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ“ - КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на
движните ствари – сценска, светлосна и тонска опрема, и тоа:

Стр. 42 - Бр. 223

28 декември 2016

28 декември 2016

Бр. 223 - Стр. 43

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната
установа Центар за култура „Трајко Прокопиев“ - Куманово.
Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура
„Трајко Прокопиев“ – Куманово, 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. 42-8835/7
26 декември 2016 година
Скопје

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

Стр. 44 - Бр. 223

28 декември 2016

4970.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАРОДЕН ТЕАТАР - БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на
движните ствари – сценска, светлосна и тонска опрема, и тоа:

28 декември 2016

Бр. 223 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 223

28 декември 2016

28 декември 2016

Бр. 223 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 223

28 декември 2016

28 декември 2016

Бр. 223 - Стр. 49

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната
установа Народен театар - Битола.
Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Народен театар –
Битола, 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. 42-8835/8
26 декември 2016 година
Скопје

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

Стр. 50 - Бр. 223

28 декември 2016

4971.
Врз основа на член 92-б став 1 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14,
101/14, 132/14 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ МЕЃУРЕСОРСКА КОМИСИЈА
Член 1
Во Решението за формирање Меѓуресорска комисија бр. 42-7202/1 од 12 октомври 2016 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 190/16), во членот 2 во точката 5 зборовите „Димче Лазаревски“ се заменуваат со зборовите „Драган Маневски“.
Во алинејата 1 зборовите „Дејан Герасимовски“ се
заменуваат со зборовите „Надежда Димитровска“.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9222/1
26 декември 2016 година
Скопје

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

4972.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
209/15), член 7 ставови (3) и (4) 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, 53/16,
120/16 и 163/16), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија” бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13,
99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12
од Законот за виното („Службен весник на Република
Македонија” бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13,
188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 53 од Законот за
сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
28.12.2016 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2016 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година (,,Службен весник на Република Македонија бр.2/16, 68/16, 71/16, 90/16, 100/16,
112/16, 121/16, 133/16, 163/16, 176/16, 190/16 и 210/16)
во делот I во воведната реченица износот
„5.439.000.000“ се заменува со износот „5.613.018.861“,
а по зборот „трансфери“ се додаваат зборовите „и раздел 090.02–Министерство за финансии-функции на
државата, Програма 2-Функции, Потпрограма 21 - Резерви, категорија 41–Резерви и недефинирани расходи,
ставка 412– Постојана резерва (непредвидливи расходи)“.
Во табелата по мерката 7 се додава нова мерка 7-а
која гласи:
„
7-а. Помош за загуби предизвикани од
природни непогоди и неповолни
климатски настани кои се случиле
во 2016 година
34.018.861
“
По мерката 8 се додава нова мерка 8-а која гласи:
„
8-а. Дополнителна помош за загуби
предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани
кои се случиле во 2016 година
140.000.000
“
Во вкупно износот „5.439.000.000“ се заменува со
износот „5.613.018.861“.
II
По делот VIII се додава нов дел VIII-а кој гласи:
„VIII-а
Средствата од дел I мерка 7-а на оваа програма во
износ од 34.018.861,00 денари се наменети за помош за
загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2016 година
во висина од 100% од утврдената загуба на приходот
од продажба на земјоделски растенија и животни на
земјоделски имот и штети на стакленици и пластеници
предизвикани од неповолни временски настани утврдени согласно член 99 од Законот за земјоделство и рурален развој.
III
По делот IX се додава нов дел IX-а кој гласи:

28 декември 2016

Бр. 223 - Стр. 51

„IX-а
Средствата од дел I мерка 8-а на оваа програма во
износ од 140.000.000,00 денари се наменети за дополнителна помош за загуби предизвикани од природни
непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2016 година согласно член 99-б од Законот за
земјоделство и рурален развој врз основа на Одлуката
за дополнителна помош за настанати загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски
настани донесена од Владата на Република Македонија.“
IV
Во делот XV во табелата по мерката 7 се додава нова мерка 7-а која гласи:
„
7-а.
декември 2016
“
По мерката 8 се додава нова мерка 8-а која гласи:
„
8-а.
декември 2016
“
V
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-9261/1
28 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
________

4973.
Врз основа на член 57 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и
53/16), Владата на Република Македонија, на седница
одржана на 23.11.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА НАДЗОР НА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА
КАЈ ЖИВИНАТА И ДИВИТЕ ПТИЦИ(*)
Член 1
Предмет
Со оваа програма се пропишува начинот и постапката за надзор на присуство на причинителот на авијарана инфлуенца која е предмет на планирање на итни
мерки како и заради унапредување на здравствената
состојба на животните.
Со овaa програма се врши усогласување со Одлуката на
Комисијата 2010/367/ЕЗ од 25 Јуни 2010 година за спроведување
на програми за надгледување на птичји грип (авијарна
инфлуенца) кај живина и диви птици од страна на земјитечленки, број 32010D0367.
()

Член 2
Цел
Цел на оваа програма е да се утврди присуството на
вирусот на авијарна инфлуенца преку:
1) откривање присуство односно отсуство на инфекции на авијарна инфлуенца од поттипови H5 и H7
кај различни видови живина (кокошки, мисирки, бисерки, фазани, еребици и потполошки) и ноеви;
2) откривање на вирусот на НПАИ поттип H5 и H7
и ВПАИ кај водни птици (патки, гуски и диви патки за
обновување на дивата популација);
3) проценка на ризици, по дивите птици во однос на
било кој вид на инфлуенца вирус кој потекнува од птици и навремено откривање на ВПАИ поттип H5N1 кај
диви птици заради заштита на живината и луѓето и
4) откривање на вирусот на авијарна инфлуенца во
случај на пријавување на зголемена смртност кај диви
птици особено кај водните птици со лабораториско испитување на доволен број на примероци од угинати
птици или птици кои биле во контакт со угинатите птици во согласност со дијагностичкиот прирачник од
Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на
авијарна инфлуенца(1).
Член 3
Поими
Поимите дефинирани во Законот за ветеринарно
здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 123/15, 154/15 и
53/16) и прописите донесени врз основа на тој закон се
применуваат и во оваа програма, освен доколку не се
поинаку дефинирани со оваа програма.
Член 4
Начин на спроведување на надзор и целни видови
на птици
(1) Надзорот од член 2 точка 1) од оваа програма е
во согласност со насоките дадени во Прилог 2 кој е
составен дел на оваа програма.
(2) Активниот надзор на присуството на вирусот на
авијарна инфлуенца се врши системски со земање на
репрезентативен примерок за серолошкото испитување
на живина од одгледувалиштата.
(3) Активниот надзор со земање на репрезентативен
примерок се спроведува на целата територија на Република Македонија и со него се опфатени следните целни
видови на популации на птици:
1) комерцијални одгледувалишта на живина (кокошки, мисирки, бисерки, фазани, еребици, потполошки и ноеви),
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2) некомерцијални одгледувалишта на живина (живина во дворовите и селските стопанства),
3) одгледувалишта на водни птици (дворови и селски стопанства) и
4) диви птици кои се присутни или мигрираат низ
територијата на Република Македонија.
(4) Активниот надзор со земање на репрезентативен
примерок се врши дополнително на системите за рано
откривање и пријавување на болести согласно членовите 49 и 50 од Законот за ветеринарно здравство, особено за одгледувалиштата на живина за кои се смета дека
се подложени на повисок ризик од внесување на авијарна инфлуенца.
(5) За потребите на системот за рано откривање на
присуство на авијарна инфлуенца треба да се земат во
предвид критериумите утврдени во Прилог 1, Дел 1 кој
е составен дел на оваа програма, а во случај на ниско
патогена авијарна инфлуенца дополнително треба да се
земат во предвид информациите за опис и општи карактеристики на авијарна инфлуенца дадени во Прилог
1, Дел 2 на оваа програма.
Член 5
Земање на репрезентативен примерок
(1) Пресметувањето на репрезентативен примерок
за надзор на авијарна инфлуенца се врши во зависност
од видот на живината присутна на одгледувалиштето,
согласно Прилог 2, дел 2, табели 1, 2, 3 и 4 на оваа
програма.
(2) За живината од член 4 став (3) точка 1) на оваа
програма бројот на комерцијални одгледувалишта на
живина кои се предмет на земање примероци се утврдува на начин кој гарантира откривање на најмалку
едно заразено одгледувалиште ако преваленцата изнесува најмалку 5 % со 95 % на сигурност, односно најмалку 60 комерцијални одгледувалишта на живина годишно.
(3) За живината од член 4 став (3) точка 2) на оваа
програма, бројот на некомерцијални одгледувалишта
на живина кои се предмет на земање примероци се утврдува на начин кој гарантира откривање на најмалку
едно заразено одгледувалиште ако преваленцата изнесува најмалку 5 % со 95 % на сигурност, односно најмалку 420 одгледувалишта годишно.
(4) За живината од член 4 став (3) точка 3) на оваа
програма, бројот на живинарски фарми кои се предмет
на земање примероци се утврдува на начин кој гарантира откривање на најмалку една заразена фарма ако
преваленцата изнесува најмалку 5 % со 99 % на сигурност, односно најмалку 90 одгледувалишта годишно.
(5) За дивите птици од член 4 став (3) точка 4) на
оваа програма, земањето на мостри се врши од:
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1) диви птици кои се заловени врз претходно направена анализа на ризик во рамките на пасивниот надзор
кој се спроведува од страна на Агенцијата,
2) диви водни птици кои покажуваат клинички знаци на заболување или се најдени угинати,
3) миграторни водни птици за кои е докажано дека
постои основан ризик дека се инфицирани или се носители на високо патогена авијарна инфлуенца, H5N1 сој на вирусот, кои во рамките на оваа програма се утврдени како целни видови на диви птици за испитување и
4) диви птици на локалитети во непосредна близина
на езера, реки и други водни базени, каде претходно се
пронајдени мртви птици, а кои што се наоѓаат во
непосредна близина на одгледувалишта на живина и
каде што густината на одгледувалишта на живина е висока.
(6) Листата на целни видови на диви птици е утврдена во Прилог 3 дел 1 кој е составен дел на оваа
програма.
(7) Листата на локалитети каде треба да се врши активниот надзор со земање на репрезентативен примерок од целните видови на диви птици е утврдена во
Прилог 3, Дел 2 на оваа програма.
(8) За живината од член 4 став (3) точки 1) и 2) од
оваа програма бројот на птици од кои треба да се земат
примероци во одгледувалиштата, е утврден на начин
кој гарантира откривање на најмалку една серо - позитивна птица ако преваленцата е поголема или еднаква
на 30 % со 95 % на сигурност, односно од 6 до 10 птици од одгледувалиште. Доколку одгледувалиштето има
повеќе производни објекти во кои се одгледува живина, од секој производен објект се земаат од 6 до 10
птици. Во случај на присуство на повеќе јата на живина на одгледувалиштето, примероци се земаат од најмалку 5 птици по јато. Начинот на пресметување на
репрезентативен примерок е даден во Прилог 2, дел 2,
табела 3 на оваа програма.
(9) За живината од член 4 став (3) точка 3) од оваа
програма бројот на птиците од кои треба да се заемат
примероци во одгледувалиштата е утврден на начин
кој гарантира откривање на најмалку една серо - позитивна птица ако преваленцата е поголема или еднаква
на 30 % со 95 % на сигурност, односно од 9 до 13 птици од одгледувалиште во зависност од бројната состојба на птиците (големината на популацијата) Начинот
на пресметување на репрезентативен примерок е даден
во Прилог 2, дел 2, табела 4 на оваа програма.
(10) За дивите птици од член 4 став (3) точка 4) од
оваа програма, бројот на птиците од кои треба да се заемат примероци, за секој локалитет треба да изнесува:
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1) трупови од најмалку пет убиени, заловени птици,
угинати птици или птици кои се во состојба на угинување и/или
2) најмалку 20 трахеални/орофарингиални брисови
и 20 клоакални брисови (од секоја угината, убиена, заловена птица треба да се земат по два бриса еден
трахеален/ орофарингиален и еден клоакален брис).
(11) Земањето, пакувањето и транспортот на примероците до Националната референтна лабораторија, согласно став (2), (3) и (4) од оваа програма, се врши на
начин утврден со Правилникот за мерки за сузбивање и
искоренување на авијарна инфлуенца(1).
Член 6
Земање на примероци за серолошко
испитување
(1) Временскиот период за земање на примероци
треба да се совпадне со сезонскиот производствен циклус за секоја категорија и миграторните движења на
дивите птици.
(2) За да се обезбеди поголема ефикасност и да се
избегне непотребно влегување на луѓе во живинарските фарми, земањето на примероци, секогаш кога е
можно, може да се комбинира со земање примероци за
други цели (на пример во рамките на спроведување на
Националниот план за мониторинг на салмонелоза).
Земањето на примероци може да се врши и во кланица.
(3) Шемата за серолошко испитување се дадени во
Прилог 4 дел 1 кој е составен дел на оваа програма.
Член 7
Земање на примероци за вирусолошко
испитување
(1) Вирусолошкото испитување на авијарна инфлуенца не треба да се користи како алтернатива на серолошкото испитување и треба да се врши како понатамошно испитување само заради потврдување на присуство на вирусот на авијарна инфлуенца по добиен
позитивен резултат од серолошките испитувања или
кога земањето на примероци за серолошко испитување
не е можно или е непрактично.
(2) Шемата за вирусолошко испитување е дадена во
Прилог 4 дел 2 на оваа програма.
Член 8
Зачестеност на земање на примероци
(1) Земањето на примероци од живина од одгледувалиштата од член 3 став (3), точки 1), 2) и 3) од оваа
програма треба се врши најмалку еднаш годишно и во
зависност од извршената процена на ризик.
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(2) Земањето на примероци од целните видови на
диви птици од член 3 став (3), точка 4),од оваа програма треба се врши во текот на целата година.
(3) Земањето на примероци во текот на една година
се врши во период од 1 јануари до 31 декември во тековната година на спроведување на надзорот.
(4) Земањето на примероци се врши согласно план
за земање на примероци за тековната година на начин
утврден од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.
Член 9
Лабораториски испитувања
(1) Лабораториските испитувања на земените примероци ги врши Националната референтна лабораторија согласно Правилникот за сузбивање и искоренување
на авијарна инфлуенца(1) односно Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини на Светската организација здравствена заштита на животните (ОИЕ).
(2) Серолошките испитувања се вршат со методата
ELISA или друга метода одобрена од страна на Светската организација за здравствена заштита на животните.
(3) Вирусолошките испитувања се вршат со методата на ПЦР или друга метода одобрена од страна на
Светската организација за здравствена заштита на животните.
Член 10
Во случај на појава на вирусот на ниска или високо
патогена авијарна инфлуенца треба да се применуваат
мерките пропишани со Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на авијарна инфлуенца.
Член 11
Со денот на влегувањето во сила на оваа програма
престанува да важи Програмата за сузбивање и искоренување на авијарната инфлуенца („Службен весник на
Република Македонија“, бр.82/07).
Член 12
Влегување во сила
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-8496/1
23 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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Прилог 1
Дел 1
Критериуми за рано откривање на присуство на авијарна инфлуенца
- Пад на внесување на вода и храна за 20%, во период од 24 часа.
- Пад на производство на јајца за 5% во текот на два
последователни дена,
- Смртност повисока од 3% во текот на три последователни дена,
- Клинички знаци или пост - мортални лезии кои
укажуваат на сомнеж на АИ.
Дел 2
Опис и општи карактеристики на авијарна инфлуенца
Инфлуенцата кај птиците ja предизвикуваат инфекции со вируси на семејството Orthomyxoviridae кои
припаѓаат на родот на инфлуенца А вируси. Инфлуенца А вирусите се единствените познати orthomyxoвируси кои предизвикуваат инфекции кај птиците. Докажано е дека многу видови птици се приемчиви на инфекција со инфлуенца А вируси; водните птици преставуваат основен резервоар на овие вируси и мнозинството на изолатите се со ниска патогеност (ниска
вирулентност) за кокошките и мисирките.
Високо патогените инфлуенца А вируси кои се појавуваат по природен пат и предизвикуваат акутна клиничка болест кај кокошки, мисирки и други птици кои
се од економска значење, се поврзуваат единствено со
H5 и H7 поттиповите. Повеќето вируси од поттип H5 и
H7 кои се изолирани од птици, се со ниска патогеност
за живината. Со оглед на фактот дека постои ризик H5
или H7 вирусот со ниска патогеност (H5/H7 ниско патогена авијарна инфлуенца [НПАИ]) со мутација да
стане високо патоген, сите H5/H7 НПАИ вируси од живина вклучувајќи ги и дивите птици се пријавуваат во
ОИЕ.
Кодот за здравствена заштита на копнени животни
на Светска здравствена организација ја дефинира "авијарната инфлуенца", како инфекција на живината предизвикана од страна на инфлуенца А вирус со висока
патогеност (ВПАИ) како и од подтиповите H5 и H7 со
ниска патогеност (H5/H7 НПАИ). За да се избегне забуна со научната употреба на "авијарната инфлуенца",
се користат следниве термини ВПАИ, H5/H7 НПАИ и
инфлуенца А што укажува на било кој вирус на инфлуенца од птиците кој е H1-H16.

Во зависност од видот, возраста и типот на птици,
посебните карактеристики на засегнатиот сој на вирус,
како и од факторите на животната средина, високо патогената болест, кај целосно приемчивите птици, може
да се разликува почнувајќи од ненадејна смрт без очигледни клинички знаци, до покарактеристична болест со
променливи клинички индикации кои вклучуваат респираторни знаци, како што се окуларен и назален исцедок, кашлање, кивање и отежнато дишење, отекување
на синусите и/или главата, апатија, намалена вокализација, значително намалување на вносот на храна и
вода, цијаноза на кожата која не е покриена со
пердуви, подбрадок и кикиришка, некоординираност и
знаци на нервоза и дијареја. Кај птици несилки, дополнителните клинички симптоми вклучуваат значителен
пад на производството на јајца, кое вообичаено е придружено со зголемување на бројот на јајца со слаб квалитет. Високиот степен на морбидитет е придружен со
висок степен и брза ескалација на необјаснива смртност, сепак, ниту еден од овие знаци не може да се смета како патогномоничен.
Кај одредени видови домаќини како што е пекиншката патки, некои ВПАИ вируси може да не предизвикаат клиничка слика. Инфлуенца А вирусите со ниска
патогеност, кои вообичаено предизвикуваат само умерена или се без клиничка манифестација, во одредени
случаи може да предизвикаат збир на клинички симптоми, чија сериозност може да се изедначи со онаа на
ВПАИ, особено доколку се појави влошување на инфекцијата и/или има влијание на неповолни услови на
животната средина.
Прилог 2
Дел 1
Начини за спроведување на надзор на авијарна инфлуенца
(1) Начини за спроведување на надзор на авијарна
инфлуенца се:
1) Активен надзор врз основа на ризик се спроведува кај целни видови на птици со ефикасно искористување на ресурси земајќи ги во предвид релевантните ризични патишта на внес на инфекцијата во јатото и начинот на земање на примероци од одгледувалишта на
живина кои се идентификувани како одгледувалишта
со поголем ризик од зараза со авијарна инфлуенца.
Критериумите и факторите на ризик од став (2) на овој
прилог не се детални даваат упатства како да се насочи
надзорот и земањето на примероци од различни видови
и производни категории на живина во различни системи на одгледување. Вреднувањето на критериумите е
различно и зависи од индивидуалната здравствена состојба.
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2) Активен надзор со земање на репрезентативен
примерок се препорачува кога нема доволно податоци
за да се направи проценка на ризик на патишта за внесување на болеста во јатата. Бројот на одгледувалишта
кои треба да се вклучат во надзорот е даден во табелите во зависност од видот на живина. Земање на примероци за серолошко тестирање треба да биде распоредено на целата територија на земјата како примероците
би се сметале за репрезентативни за целата територија.
(2) Критериуми и фактори за спроведување на активен надзор врз основа на ризик
1) Критериуми и фактори на ризик за внесување на
вирусот во одгледувалишта со живина како резултат на
посредна или непосредна изложеност на дивите птици,
на оние кои се идентификувани како целни видови на
диви птици се:
- Местоположбата на живинарската фарма во близина на влажни области, бари, мочуришта, езера, реки
или морски крајбрежја каде што можат да се собираат
водени птици,
- местоположба на живинарската фарма во области
со голема густина на диви птици-преселници, особено
оние дефинирани како целни видови на диви птици за
откривање на вирусот ВПАИ на поттипот H5N1, наведени во Дел 2 од овој прилог,
- местоположба на живинарската фарма во близина
на области за одмор и за размножување на диви водени
птици-преселници, особено кога овие области се поврзани преку движење на птиците со областите каде
што е утврдено присуството на вирусот ВПАИ на поттипот H5N1 кај дивите птици или живината,
- живинарски фарми со екстензивно држење на живина или држење на живина на отворено, каде контакт
со диви птици не може да се исклучи,
- ниско ниво на биосигурност на живинарската
фарма, кое се однесува и на начинот на складирање на
храната за животни и искористувањето на површинските води.
2) Критериуми и фактори на ризик кои се однесуваат на ширење на вирусот во живинарската фарма и меѓу живинарските фарми и последица од ширењето на
авијарна инфлуенца од живина на живина и меѓу живинарски фарми се:
- присуство на повеќе од еден вид на живина на исто одгледувалиште, особено патки и гуски заедно со
други видови на живина,
- видот на производство и видовите живина присутни на одгледувалиштето за кои податоците од надзор
покажуваат зголемен степен на откривање на заразата
со авијарна инфлуенца како на пример одгледувалиштата за одгледување на патки и живина за обновување
на дивата популација (особено дивите патки),
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- местоположба на одгледувалиштето во област со
голема густина на одгледувалишта со живина,
- трговија, увоз и интензитет на движењата на живина, директни и индиректни вклучително и превозни
средства, опрема и луѓе,
- присуство на различни старосни категории на живина на одгледувалиштето. (на пример кокошки-носилки).
3) Ризична популација односно целната група се одредува врз основа на бројот и изложеноста на фактори
на ризик на одгледувалиштето со живина.
4) Агенцијата, во дефинирање на моделот на надзор, може да земе и други фактори на ризик кои ќе бидат идентификувани и оправдани.
5) Бројот на одгледувалишта на живина (ризична
популација) од кои треба да се земат примероци е даден во Дел 2, табелите 1 и 2 од овој прилог.
(3) Активен надзор со земање на репрезентативен
примерок од став (2) точка 2 на овој дел се врши во зависност од видот на живината присутна на одгледувалиштето, а бројот на одгледувалишта на живина од кои
ќе се земаат примероци се пресметува согласно податоците од Дел 2, табела 1 и 2 на овој прилог.
Дел 2
Табели за пресметка на бројот на одгледувалишта на
живина од кои се зема примерок за серолошко
тестирање
Табела 1: Број на одгледувалишта за секоја категорија на живинарски производи (освен фармите на
патки, гуски и диви патки) кои се предмет на земање
на примероци
Вкупен број на одгледувалишта по производна категорија
До 34
35-50
51-80
81-250
> 250

Број на одгледувалишта
кои се предмет на земање
на примероци
Сите
35
42
53
60

Табела 2: Број на одгледувалишта на патки, гуски и
диви пајки кои се предмет на земање примероци
Број на одгледувалишта
на патки, гуски и диви
пајки
До 46
47-60
61-100
101-350
> 350

Број на одгледувалишта
кои се предмет на земање
на примероци
Сите
47
59
80
90
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Табела 3: Број на примероци кои се предмет на земање во зависност од големината на популацијата на
одгледувалиште со 30% преваленца и 95% сигурност
(освен водни птици)
Големина на популација
До 10
11-29
30-99
>100

Број на примероци
6
7
8
9

Табела 4: Број на примероци кои се предмет на земање во зависност од големината на популацијата на
одгледувалиште со 30% преваленца и 99% сигурност)
за водни птици
Големина на популација
До 19
20-29
30-49
50-99
>100

Број на примероци
9
10
11
12
13

Прилог 3
Целни видови на диви птици и локалитети за над-

- жолтоклун лебед или лебед пејач (Cygnus
cygnus L.);
- нем лебед (Cygnus olor-Gmel.);
- пајка-лажичарка (Anas clupeata L.);
- пајка свиркач (Anas penelope L.);
- сива пајка (Anas strepera L.);
- пајка превез (Netta rufina L.);
- бел штрк (Ciconia ciconia L.);
- пепелава чапја (Ardea cinerea L.);
- голем корморан (Phalacrocorax carbo L.);
- голем нуркач (Podiceps cristatus L.);
- мал нуркач (Tachybaptus rufficollis Pall.);
- обичен галеб (Larus ridibundus L.);
- сив сокол (Falco peregrinus Tunst.);
- ветрушка црнонокта (Falco tinnunculus L.);
- обичен глувчар (Buteo buteo L.);
- гаќест глувчар (Buteo lagopus Brunn.);
- голем ушест був (Bubo bubo L.)
- јастреб врапчар (Accipiter nisus L.);
- јастреб кокошкар (Accipiter gentilis L.);
- еја мочуришна (Circus aeruginosis L.);
- луња рѓеста (Milvus milvus L.);
- луња црна (Milvus migrans Bodd.);
- калуѓерка (Vanellus vanellus L.)
- страчка (pica pica).
Дел 2

зор
Дел 1
Целни видови на диви птици
1. Врз основа на Закон за ловство диви птици кои се
сметаат за дивеч и кои се предмет на надзорот се:
- дива гуска (Anser anser)
- белочелна гуска (Anser albifrons Scop)
- лисеста гуска (Anser erythropus L)
- гуска глоговница (Anser fabalis Lath)
- морска гуска (Branta Sp.)
- дива пајка или пајка глувара (Anas platyrhnchos L)
- берија или крѓа (Anas crecca L)
- пајка ластарка или калкурук (Anas acuta L)
- пајка пупчаница (Anas querquvedula L)
- белоока њорка (Aythua nyruka Guld)
- црвеноглава њорка или албамаш (Authya ferina L)
- цуцулеста њорка (Aythya fuligula L)
2. Во случај на пасивен надзор кај дивеч покрај листата на видови диви птици наведена во точка 1 од овој
дел може да бидат опфатени и следните видови на диви птици:

Локалитети за спроведување на надзор на целни видови на диви птици
- Охридско езеро,
- Преспанско езеро,
- Дојранско езеро,
- Моноспитовско блато,
- Бел Камен рибник,
- Букри рибник,
- Велешко езеро,
- Тиквешко езеро,
- Дебарско езеро,
- Катланово – Петровец
- Тек на реката Вардар (Велес, Неготино, Демир Капија, Скопје)
- Тек на реката Црна,
- Тек на река Црн Дрим,
- Други локалитети кои ловните друштва ќе ги посочат како локалитети на кои се собираат и престојуваат диви птици и кои се погодни за спроведување на
надзорот, и
- Други локалитети определени со одлука на директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.
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Прилог 4
Шеми за серолошко и вирусолошко испитување
Дел 1 Серолошко испитување

Серолошко испитување

Невакцинирана
популацја

NP/М антитела
ELISA, AGID

-

+

S

Високи
антитела

H5, 7 антитела
HI

H1 – 4, 6,
8 – 16

Вирусолошки и
епидемиолошки
испитувања

-

S

+

Авијарна
инфлуенца
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(1) Сите позитивни серолошки резултати треба да бидат потврдени од страна на
националните лаборатории преку тест за спречување на хемаглутинација, користејќи одредени видови на вируси обезбедени од страна на референтната лабораторија
на ЕУ:
1) за поттипот H5:
а) почетен тест со користење на teal/England/7894/06 (H5N3);
б) тестирање со користење на chicken/Scotland/59 (H5N1) на сите серопозитивни
примероци за да се елиминираат N3 вкрстено реактивни антитела;
2) за поттипот H7:2
а) почетен тест со користење на turkey/England/647/77 (H7N7);
б) тестирање со користење на African Starling/983/79 (H7N1) на сите серопозитивни примероци за да се елиминираат N7 вкрстено реактивни антитела.
(2) За сите позитивни серолошки резултати треба да се спроведе епидемиолошка
истрага и да се земат дополнително примероци за вирусолошки испитувања.
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Дел 2 Вирусолошко испитување
Вирусолошко
испитување

Детекција на нуклеинска
киселина

Тип А
Специфична Детекција на
Mатрикс ген

Тип А
инфлуенца вирус

-

S
Детекција на HA ген

-

S

Ниска патогеност
Авијарна инфлуенца
вирус

H5

H7

Секвенца HA

Висока патогеност
Авијарна инфлуенца
вирус

__________________
(1) Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на авијарна инфлуенца е усогласен со Директивата
на Советот 2005/94/ЕЗ од 20 Декември 2005 година за мерки на Заедницата за контрола на авијарна инфлуенца,
број 32005L0045 и Одлука на Комисијата 2006/437/ЕЗ од 4 август 2006 година за одобрување на дијагностички
прирачник за птичји грип како што е предвидено во Директивата на Советот 2005/94/ЕЗ, број 32006D0437.
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