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С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 

3271. Уредба за  изменување и дополну-

вање на Уредбата за распоредува-

њето на одредени стоки во комби-

нираната номенклатура согласно со 

регулативите на Европската Коми-

сија (*) ..................................................  2 

3272. Уредба за изменување и дополну-

вање на Уредбата за видот на ак-

тивности, максималниот износ по 

активности, корисниците, субјекти-

те кои учествуваат во постапката, 

поблиските критериуми и начинот 

за доделување на техничката под-

дршка во земјоделството и рурал-
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3273. Одлука за отуѓување на градежно 
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  Стр. 

3274. Одлука за одобрување на Годиш-

ниот финансиски извештај со зав-

ршната сметка за 2015 година, Ре-

визорскиот извештај  и Годишниот 

извештај за работа за 2015 година  

на Акционерското друштво во 

државна сопственост за вршење на 

дејноста давател на услуги во воз-

духопловната навигација  М-НАВ 

АД Скопје ............................................. 3 

3275. Одлука за пренесување во сопстве-

ност на недвижна ствар на Општи-

на Радовиш ........................................... 3 

3276. Одлука за доделување на концеси-

ја за експлоатација на минерална 

суровина – варовник на Друштвото 

за производство, трговија, угости-

телство и услуги ЛОИС – ГЕМС-

ТОНЕ увоз-извоз ДООЕЛ с. 

Стрелци, Кичево на локалитетот 

“Пополчани“, Општина Кичево ......... 4 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  Стр. 

3277. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Проект за инфраструктура за из-

градба на преливен орган (канал) 

Петрова река јаловиште бр.3 II Фа-

за на рудник Саса и обиколен тунел 

на хидројаловиште бр.4 на рудник 

Саса КО Саса Oпштина Македон-

ска Каменица .......................................  4 

3278. Одлука за едностран раскин на До-

говорот за давање концесија на ри-

би за организирање рекреативен 

риболов со бр. 08-310/1 од 

12.01.2012 година на риболовниот 

ревир „Црна Река 1“ ............................  5 

3279. Одлука за доделување на концесија 

за експлоатација за потребите за из-

градба на регионален пат „P 29272  

 

 

 

 

3271. 
Врз основа на член 5 став (3) од Законот за Царин-

ската тарифа („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 
44/15, 81/15 и 192/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24.6.2016 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ 
СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА 
СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА  

КОМИСИЈА(
*
) 

  
Член 1 

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки 
во Комбинираната номенклатура согласно со регулати-
вите на Европската Комисија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14, 157/14, 
17/15, 67/15, 126/15, 177/15, 2/16 и 68/16), во членот 1 
во ставот (2) по бројот „338“ сврзникот „и“ се заменува 
со запирка, а по Прилогот 339 се додаваат три нови 
Прилози: 340, 341 и 342, кои се составен дел на оваа 
уредба. 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 42-4714/1 Заменик на претседателот 

24 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

                            
() 

Со оваа Уредба се врши усогласување со Регулативите на 

Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во 

Комбинираната номенклатура, CELEX бр. 32016R0137, 
32016R0283, 32016R0302. 

  Стр. 

 (стара ознака P-102) Опае-Станчиќ-

граница со Косово“ на минерална 

суровина – варовник на Јавното 

претпријатие за државни патишта 

на локалитетот „Езерски рид“, Оп-

штина Липково ....................................  5 

3280. Програма за изменување и допол-

нување на Програмата за финансис-

ка поддршка во земјоделството за 

2016 година ..........................................  6 

3281. Упатство за дополнување на Упат-

ството за начинот на однесување и 

меѓусебните односи на полициски-

те службеници .....................................  7 

3282. Оглас од Совет на јавните обвини-

тели на Република Македонија ..........  7 

 Огласен дел....................................... 1-56 

 

 

3272. 
Врз основа на член 101 став (7) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика 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 
и 120/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13.7.2016 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИ-
МАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИС-
НИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ 
ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУ-
МИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХ-
НИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  

И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 
 

Член 1 
Во Уредбата за видот на активности, максималниот 

износ по активности, корисниците, субјектите кои 
учествуваат во постапката, поблиските критериуми и 
начинот за доделување на техничката поддршка во 
земјоделството и руралниот развој („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.81/13, 181/13, 1/14, 23/14, 
136/14, 157/14, 139/15 и 215/15),  во членот 4 став 4 по 
алинејата 20 точката на крајот од реченицата се заме-
нува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 21 која 
гласи: 

- „Фестивал на грозјето“ – с. Бојане, Скопје. 
 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-5630/1 Заменик на претседателот 

13 јули 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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3273. 
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 

44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 13.7.2016 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со електронско јавно наддавање да се отуѓи гра-

дежно земјиште сопственост на Република Македонија 

во вкупна површина од 2973м², кое претставува Г.П. 

бр.2.21, составена од К.П. бр.3666 КО Сингелиќ-1, за-

пишана во Имотен лист бр.5457 и К.П. бр.3669/15 КО 

Сингелиќ-1, запишана во Имотен лист бр.24733, сог-

ласно Детален урбанистички план за дел од УЗ „Маџа-

ри 2“, УБ 5, усвоен со Одлука на Совет на Општина Га-

зи Баба бр.07-3980/14 од 26.10.2011 година, за изградба 

на објекти со намена на градба  В3-Јавни институции - 

ДК-Дом на култура и компатибилни класи на намена 

Б1, Б2, Б4, В4 и Д3. 

Врз основа на согласноста број 52-4038/3, од 

15.4.2016 година на Министерство за култура на Ре-

публика Македонија со која се откажалo од потреба-

та за изградба на градби од јавен интерес утврдени 

со закон. 

 

Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе oпштина Гази Баба, сог-

ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 

со градежно земјиште сопственост на Република Маке-

донија за oпштина Гази Баба („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 22/12). 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4615/1 Заменик на претседателот 

13 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

3274. 

Врз основа на член 60-г став (2) од Законот за воз-

духопловство („Службен весник на Република Македо-

нија” бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 

155/12, 42/14,97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), Владата на 

Република Македонија, во својство на Собрание на Ак-

ционерското друштво во државна сопственост за врше-

ње на дејноста давател на услуги во воздухопловната 

навигација М-НАВ АД Скопје  на седницата одржана 

на 6.7.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАН-

СИСКИ ИЗВЕШТАЈ СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

ЗА 2015 ГОДИНА, РЕВИЗОРСКИОТ ИЗВЕШТАЈ  

И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2015 

ГОДИНА  НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ ВО ВОЗДУ-

ХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот финан-

сиски извештај со завршната сметка за 2015 година, бр. 

05-324/1 од 10.3.2016 година, Ревизорскиот извештај 

бр.02-601/2 од 6.5.2016 година и Годишниот извештај 

за работа за 2015 година бр.02-601/3 од 6.5.2016 година 

на Акционерското друштво во државна сопственост за 

вршење на дејноста давател на услуги во воздухоплов-

ната навигација М-НАВ АД Скопје, донесени од 

Управниот одбор на ова акционерско друштво, на сед-

ниците одржани на 10.3.2016 година и на 6.5.2016 го-

дина.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.                                                             

 

Бр. 42-4705/1 Заменик на претседателот 

6 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

_________ 

3275. 

Согласно 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. 78/15, 106/15 и 153/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата одр-

жана на 13.7.2016 година, донесе  
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА РАДОВИШ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука на општина Радовиш и се прене-

сува недвижна ствар - објект, сопственост на Репуб-

лика Македонија во село Злеово, запишана на Имо-

тен Лист бр. 40 за КО Злеово,на КП 4688 со површи-

на од 292м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4904/1 Заменик на претседателот 

13 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

_________ 

3276. 

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16 и 120/16), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 13.7.2016 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-

РОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 

ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ ЛОИС 

– ГЕМСТОНЕ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С. СТРЕЛЦИ,  

КИЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПОПОЛЧАНИ“, 

ОПШТИНА КИЧЕВО 

 

1. На Друштвото за производство, трговија, угос-

тителство и услуги ЛОИС – ГЕМСТОНЕ увоз-извоз 

ДООЕЛ с. Стрелци, Кичево се доделува концесија за 

експлоатација на минерална суровина – варовник на 

локалитетот “Пополчани “, Општина Кичево, со пов-

ршина на простор на концесија за експлоатација де-

финиран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-

нии, а точките дефинирани со координати како е да-

дено во табелата, и тоа: 

Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

Т-1 7 493 645 4 592 147 

Т-2 7 494 065 4 592 145 

Т-3 7 494 064 4 591 696 

Т-4 7 493 836 4 591 718 

Т-5 7 493 645 4 591 972 

 

2. Површината на просторот на концесијата за 

експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 

P= 0.157809 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.         

 

Бр. 42-4966/1 Заменик на претседателот 

13 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

_________ 

3277. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 13.7.2016 

година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРЕЛИВЕН 

ОРГАН (КАНАЛ) ПЕТРОВА РЕКА ЈАЛОВИШТЕ БР.3 

II ФАЗА НА РУДНИК САСА И ОБИКОЛЕН ТУНЕЛ 

НА ХИДРОЈАЛОВИШТЕ БР.4 НА РУДНИК САСА КО  

САСА OПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за изградба на прели-

вен орган (канал) Петрова река јаловиште бр.3 II Фаза 

на рудник Саса и обиколен тунел на хидројаловиште 

бр.4 на рудник Саса КО Саса, oпштина Македонска Ка-

меница. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 11,7м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5042/1 Заменик на претседателот 

13 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

_________ 

3278. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16)  и член 44 став 3 од За-

конот за концесии и јавно приватно партнерство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 

144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 13.7.2016 го-

дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИ-

РАЊЕ РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР. 08-310/1 

ОД 12.01.2012 ГОДИНА НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР  

„ЦРНА РЕКА 1“ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот 

за давање концесија на риби за организирање рекреати-

вен риболов на риболовниот ревир „Црна Река 1“ 

бр.08-310/1 од 12.1.2012 година, склучен помеѓу Вла-

дата на Република Македонија како Концедент и ЗРСР 

„Долина на рибите“- Демир Хисар, како Концесионер, 

поради тоа што концесионерот не ги спроведува мер-

ките предвидени во риболовната основа, годишниот 

план и член 4 од Договорот за давање концесија на ри-

би за организирање рекреативен риболов бр. 08-310/1 

од 12.1.2012 година. 

  

Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 

рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5160/1 Заменик на претседателот 

13 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

_________ 

3279. 

Врз основа на член 40-а став (9) од Законот за ми-

нерални суровини („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16 и 120/16), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 13.7.2016  го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА РЕ-

ГИОНАЛЕН ПАТ „P 29272 (СТАРА ОЗНАКА P-102) 

ОПАЕ-СТАНЧИЌ-ГРАНИЦА СО КОСОВО“ НА 

МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЈАВ-

НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 

НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЕЗЕРСКИ РИД“, ОПШТИНА  

ЛИПКОВО 

 

1. На Јавното претпријатие за државни патишта се 

доделува концесија за експлоатација за потребите за 

изградба на регионален пат „P 29272 (стара ознака P-
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102) Опае-Станчиќ-граница со Косово“ на минерална 

суровина – варовник на локалитетот „Езерски рид“, оп-

штина Липково, со површина на простор на концесија 

за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно пов-

рзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-

ординати како е дадено во табелата, и тоа: 

 

Точка Координата 

Y 

Координата 

X 

Т-1 7546756 4673198 

Т-2 7546673 4673232 

Т-3 7546642 4673288 

Т-4 7546664 4673316 

Т-5 7546703 4673327 

Т-6 7546718 4673319 

Т-7 7546829 4673464 

Т-8 7546904 4673423 

Т-9 7546920 4673339 

Т-10 7546872 4673276 

 

2. Површината на просторот на концесијата за 

експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 

P= 0.038686 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука е до 28.2.2019 година. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.         

 

Бр. 42-5520/1 Заменик на претседателот 

13 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

3280. 

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 земјодел-

ство 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 

и 120/16), член 51 од Законот за тутун и тутунски про-

изводи („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 и 

39/16) 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 Македо-

нија, на седницата одржана на 13.7.2016 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2016 ГОДИНА 

 

I 

Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2016 година („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.2/16, 68/16, 71/16, 90/16, 100/16, 

112/16 и 121/16) во делот I во табелата во број на мерка 

1 износот „2.000.000.000“ се заменува со износот 

„1.997.000.000“. 

Во табелата по мерката 11. се додава нов поднаслов 

и нова мерка 12. кои гласат: 

 

Мерки за стабилизација на пазарите на земјоделски 

производи 

12. Финансиска поддршка за складира-

ње на пченица од домашно произ-

водство од реколта 2016 година 3.000.000 

 

II 

Во делот II во воведната реченица износот 

„2.000.000.000“ се заменува со износот „1.997.000.000“. 

 

III 

По делот XII се додава нов дел XII-а кој гласи: 

 

„XII-а 

Средствата од дел I мерка 12 од оваа програма во 

износ од 3.000.000 денари се наменети за финансиска 

поддршка за складирање на пченица од домашно про-

изводство од реколта 2016 година.  
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Корисници на средствата од дел I мерка 12 од оваа 

програма се земјоделски стопанства евидентирани во 

Единствениот регистар на земјоделски стопанства кои 

имаат пријавена површина со пченица согласно под-

мерката 1.1. од оваа програма и ја имаат предадено 

пченицата на складиштење кај складиштарите во пери-

од од 1 јули до 31 август 2016 година.“ 

  

IV 

Во делот XIV по ставот 5 се додава нов став 6 кој 

гласи: 

 

„Крајниот рок за поднесување на барања за мерката 

12. од оваа програма е 15.09.2016 година.“ 

 

V 

Во делот XV во табелата по мерката 11. се додава 

нов ред кој гласи: 

 

12.  декември 2016 

 

VI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-5699/1 Заменик на претседателот 

13 јули 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

3281. 

Врз основа на член 128 став (1) алинеја 9 од За-

конот за полиција („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 

31/16, 106/16 и 120/16), министерот за внатрешни ра-

боти донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НА-

ЧИНОТ НА ОДНЕСУВАЊЕ И МЕЃУСЕБНИТЕ  

ОДНОСИ НА ПОЛИЦИСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 

Член 1 

Во Упатството за начинот на однесување и меѓу-

себните односи на полициските службеници („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 65/07), во 

членот 25 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и 

(3), кои гласат: 

„(2) Полициските службеници од ставот (1) на овој 

член кои сакаат да патуваат во странство заради при-

ватна потреба поднесуваат барање во писмена форма 

до непосредниот раководен полициски службеник за-

ради добивање одобрение за патување во странство. 

(3) Во случај на одбивање на барањето од ставот (2) 
на овој член, причините за тоа писмено се образложу-
ваат од страна на непосредниот раководен полициски 
службеник.“ 
 

Член 2 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
Бр. 13.1.1-43319/1 Министер 

13 јули 2016 година за внатрешни работи, 
Скопје м-р Митко Чавков, с.р. 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3282. 

Советот на јавните обвинители на Република 

Македонија врз основа на член 36 од Законот за 
Советот на јавните обвинители на Република 
Македонија („Службен  весник на РМ“ бр.150/07),  
објавува  

 

О Г  Л  А  С 

ЗА ИЗБОР НА 

 
I 

1. Виш  јавен обвинител на Вишото јавно обвини-
телство  Скопје. 

   
Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен  

условите предвидени во член 44, 45 и 46  од  Законот за 

јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07) и 
Законот за измени и дополнување на Законот за јавно 
обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 111/08), 
потребно е  како посебен  услов  да исполнуваат: 

I.  Кандидатите  за избор на  Виш јавен обвинител 
на Вишото јавно обвинителство Скопје потребно е  
како посебен  услов  да имаат  работно искуство од 
најмалку  пет години  стаж како јавен обвинител, со 

потврдени резултати во работата.  
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 

потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверение за државјанство и ле-
карско уверение (двете да не се постари од шест месе-
ци од денот на нивното издавање), доказ за работен 
стаж, диплома или уверение за завршен Правен факул-

тет и потврда за положен правосуден испит во ориги-
нал или заверено на нотар,  да  ги достават до Советот 
на јавните обвинители на Република Македонија на ул. 
„Кеј Димитар Влахов“ бр.4,  V спрат во рок од 15 дена 
од објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Приемот на документи е секој работен ден од 8:30 

до 16:00 часот. 
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                  
 
Бр. 08-156/1 Совет на јавните обвинители 

18 јули 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Петар Аневски, с.р. 
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