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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5885. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ТУТУН И ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за тутун и тутунски производи, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 1 декември 2015 година. 

  
  Бр. 08-5640/1                           Претседател 

1 декември 2015 година       на Република Македонија,                       
     Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ТУТУН И ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ 
 

Член 1 
Во Законот за тутун и тутунски производи („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 24/2006, 
88/2008, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14 
и 193/15), во членот 20 став 5 точката на крајот од ре-
ченицата се брише и се додава сврзникот „или“, а  по 
алинејата 2 се додава алинеја 3, која гласи: 

„-финансиски средства наменети исклучиво за от-
куп на целокупната договорена количина на тутун по 
основ на договори за кредит од банка со динамика на 
прилив согласно со динамиката на откуп на тутунот и 
изјава од одговорното лице на откупувачот дадена под 
материјална и кривична одговорност дека финансиски-
те средства одобрени со договорот за кредит исклучиво 
ќе бидат наменети за исплата на откупениот тутун.“ 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR DUHAN DHE PRODHIME TË DUHANIT 
 

Neni 1 
Në Ligjin për duhan dhe prodhime të duhanit ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 24/2006, 
88/2008, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14 
dhe 193/15), në nenin 20 paragrafi 5 pika në fund të fjalisë 
shlyhet dhe shtohet lidhëza "ose", e pas alinesë 2 shtohet 
alineja  3, si vijon: 

"- mjetet financiare të dedikuara vetëm për 
grumbullimin e sasisë së plotë të kontraktuar të duhanit në 
bazë të marrëveshjeve për kredi nga banka me dinamikë të 
hyrjeve në pajtim me dinamikën e grumbullimit të duhanit 
dhe deklarata e personit përgjegjës të grumbulluesit e 
dhënë nën përgjegjësi materiale dhe penale se mjetet 
financiare të miratuara me marrëveshjen për kredi do të 
jenë të dedikuara vetëm për pagimin e duhanit të 
grumbulluar." 

Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  
________ 

5886. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
безбедност на храната, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 1 декември 2015 година. 

  
  Бр. 08-5639/1                           Претседател 

1 декември 2015 година       на Република Македонија,                       
     Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА 

 
Член 1 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за безбедност на храната („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 72/15), во членот 46 зборо-
вите: „во рок од шест месеци“ се заменуваат со зборо-
вите: „во рок од дванаесет месеци“. 

 
Член 2 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за безбедност на храната.  

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

_________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIMI  

TË USHQIMIT 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

siguri të ushqimit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 72/15), në nenin 46 fjalët: "në afat prej 
gjashtë muajsh" zëvendësohen me fjalët: "në afat prej 
dymbëdhjetë muajsh". 

 
Neni 2 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për siguri të ushqimit.  

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 



3 декември 2015  Бр. 213 - Стр. 3 

 
 

5887. 
Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Ре-

публика Македонија и  членовите 118 став (5) и 119 
став (1) од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 1 декем-
ври 2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КО-
МИСИИТЕ  НА СОБРАНИЕТО  НА  РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 

на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија  
("Службен весник на Република Македонија" број 
95/14, 104/14, 111/14, 114/14, 138/14, 148/14, 23/15, 
59/15, 96/15, 106/15 и 155/15), во точката I потточка  1. 
Комисија за уставни прашања под г) за заменици на 
членовите во точката 5 зборовите: „Ромео Тренов" се 
заменуваат со зборовите: „Дaјанчо Ефтимов". 

Во потточка 4.Комисија за политички систем и од-
носи меѓу заедниците под в) за членови во точката 5. 
зборовите: „Ромео Тренов" се заменуваат со зборовите: 
„Дaјанчо Ефтимов". 

Во потточка 12. Комисија за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство под  в) за членови во точкaта 1 
зборовите: „Ромео Тренов" се заменуваат со зборовите: 
„Дaјанчо Ефтимов". 

II.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави  во "Службен весник на Републи-
ка Македонија." 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-5611/1 Претседател 

1 декември 2015 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

5888. 
Врз основа на  членот 76 став 1 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 
1 од Деловникот на Собранието на Република Македо-
нија ( Службен весник на Република Македонија број 
91/2008, 119/10, 130/10 и 23/13),Собранието на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 1 декември 
2015 година  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА   ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, 
ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИ-
ЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕ-
НУВАЊАТА  НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
I. Во Одлуката за избор на претседател,  заменик на 

претседателот, членови и нивни заменици на Комисија-
та за прашања на изборите и именувањата на Собрани-
ето на Република Македонија ( "Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 75/14, 23/15 и 155/15) во 
точката II. под б) за заменици членови во точката 5. 
зборовите: „Ромео Тренов" се заменуваат со зборовите: 
„Дaјанчо Ефтимов". 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави  во "Службен весник на Републи-
ка Македонија." 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-5612/1 Претседател 

1 декември 2015 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

5889. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членовите 19 и 20 од Одлуката 
за основање делегации, пратенички групи и други об-
лици на остварување на меѓународна соработка на 
Собранието на Република Македонија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" број 85/14), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 1 
декември 2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗ-
БОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРА-
ТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО 

ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на пратенички групи на 

Собранието на Република Македонија за соработка со 
парламенти на други држави и избор на претседатели и 
членови на пратеничките групи на Собранието на Ре-
публика Македонија за соработка со парламенти на 
други држави („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 100/14, 104/14, 111/14, 148/14, 165/14, 51/15, 
168/15 и 190/15), во членот 3  во точката  9. Пратеничка 
група на Собранието на Република Македонија за сора-
ботка со Парламентот на Сојузна Република Германија 
под б) членови во точката 2. зборовите: „Ромео Тре-
нов" се заменуваат со зборовите: „Дaјанчо Ефтимов". 

Во точката 12.. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Индонезија под б) членови во точката 1. 
зборовите: „Ромео Тренов" се заменуваат со зборовите: 
„Дaјанчо Ефтимов". 

Во  точката 18. Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Јапонија, под б) членови во точката 3. зборовите: „Ро-
мео Тренов" се  заменуваат со зборовите: „Дaјанчо Еф-
тимов“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

      
Бр. 08-5613/1 Претседател 

1 декември 2015 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

5890. 
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ број 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11 и 151/11), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 1 декември 2015 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО  ВО МИРОВНАТА  ОПЕРАЦИЈА „ОДЛУЧНА 

ПОДДРШКА“ ВО АВГАНИСТАН 
 
1. За учество во мировната операција „Одлучна 

поддршка“- ИР. Авганистан, се испраќаат припадници 
на Армијата на Република Македонија (во натамошни-
от текст: Армијата) и тоа:  

- 6 (шест) штабни офицери, во Тим за советување 
во Командата за обука, советување и асистирање во 
Мазар е Шариф- Север, за период од по шест месеци, 
сметано од март 2016 година до септември 2016 година 
и од септември 2016 година до март 2017 година, 

- 12 (дванаесет) штабни офицери и еден подофицер 
во Командата за обука, советување и асистирање во 
Кабул, за период од по шест месеци, сметано од декем-
ври  2015 година до јуни 2016 година и од јуни 2016 го-
дина до декември 2016 година и 

- единица за заштита на сили во Кабул, составена 
од 20 (дваесет) припадници, за период од по шест ме-
сеци, сметано од декември 2015 година до јуни 2016 
година и од јуни  2016 година до декември 2016 го-
дина. 

2. Временскиот период од точката 1 за кој се испра-
ќаат припадниците на Армијата, може да се менува за-
висно од плановите на НАТО за ротациите и повлеку-
вањето на контингентите на водечките земји во кои се 
вклучени припадниците на Армијата. 

3. Финансиските трошоци за плати, надоместоци на 
плати и логистичките трошоци на припадниците на 
Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана, а 
трошоците за  транспорт ги обезбедуваат партнерските 
земји. 

4. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата за учество во мировната операција, ги 
врши Министерството за одбрана. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Mакедонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија.          

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-5615/1 Претседател 

1 декември 2015 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

5891. 
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија”, брoj 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11 и 151/11), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 
МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА  

„АЛТЕА“ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 
1. За учество  во мировната операција на Европска-

та унија, „Алтеа“ во Босна и Херцеговина, се испраќаат 
двајца припадници на Армијата на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Армијата) и тоа еден шта-
бен офицер и еден штабен подофицер во Командата на 
ЕУФОР„Алтеа“. 

2. Припадниците на Армијата од точка 1 од оваа од-
лука, се испраќаат за период од по шест месеци, смета-
но од мај 2016 година до ноември 2016 година и од но-
ември 2016 година до мај 2017 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, плати, на-
доместоци на плати и логистички трошоци на припад-
ниците на Армијата, ги обезбедува  Министерството за 
одбрана. 

4. Подготовките и организацијата за учество во ми-
ровната операција, ги врши Министерството за од-
брана. 

5. По завршување на учеството во мировната опера-
ција, Владата на Република Македонија поднесува из-
вештај пред Собранието на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-5626/1 Претседател 

1 декември 2015 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

5892. 
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбра-

на (“Службен весник на Република Македонија”, број 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11 и 151/11), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 1 декември 2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 
МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,  

„АЛТЕА“ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 
1. За учество  во мировната операција на Европска-

та унија, „Алтеа“ во Босна и Херцеговина, се испраќа 
припадник на Армијата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Армијата), доктор во Тимот на 
доктори за Role 1 Medical Facilities, во Кампот Бутмир 
во Сараево. 

2.  Припадникот на Армијата од точка 1 од оваа од-
лука, се испраќа за период од декември 2015 година до 
јули 2016 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, плати, на-
доместоци на плати и логистички трошоци на припад-
никот на Армијата, ги обезбедува  Министерството за 
одбрана. 

4. Подготовките и организацијата за учество во ми-
ровната операција, ги врши Министерството за од-
брана. 

5. По завршување на учеството во мировната опера-
ција, Владата на Република Македонија поднесува из-
вештај пред Собранието на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македо-
нија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-5627/1 Претседател 

1 декември 2015 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
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5893. 
Врз основа на членот 6 алинеја 5 од Законот за Со-

ветот на јавните обвинители на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
150/2007 и 100/11), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 1 декември 2015 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ 
ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. За член на Советот на јавните обвинители на Ре-

публика Македонија се избра: 
- Сашо Василевски, дипломиран правник од Ресен. 
II. Мандатот на избраниот  член на Советот на јав-

ните обвинители  на Република Македонија, под точка 
I. на оваа одлука, почнува да тече од 6 декември 2015 
година. 

III.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а  ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија".  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-5628/1 Претседател 

1 декември 2015 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5894. 
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надво-

решни работи (“Службен весник на Република Македо-
нија„ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
03.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА 
КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ (ВИЗА Ц) ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈА-
НИ НОСИТЕЛИ НА ВАЖЕЧКА БРИТАНСКА,  

АМЕРИКАНСКА И КАНАДСКА ВИЗА 
 

Член 1 
Со оваа одлука за периодот од 1 јануари до 31 де-

кември 2016 година, се укинуваат визите за краткоро-
чен престој (виза Ц) во Република Македонија, за 
странски државјани носители на важечка британска, 
американска и канадска виза, при што должината на 
нивниот престој во Република Македонија може да би-
де најмногу до 15 дена, а важноста на важечката бри-
танска, американска и канадска виза треба да биде 5 
дена подолго од планираниот престој во Република 
Македонија. 

 
Член  2 

Се задолжуваат Министерството за надворешни ра-
боти и Министерството за внатрешни работи да ја 
спроведат оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 136/3 Претседател на Владата 

3 ноември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

5895. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  
НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се запишува право на сопственост 
на недвижни ствари - објекти кои се наоѓаат на КП 
бр.13810/1 за КО Прилеп, на ул. „Питу Гули“ и тоа: 

- зграда бр.1; намена на зграда и друг објект В4-10; 
влез 1; кат –ПО; намена  на  посебен /заеднички дел од 
зграда П;  со внатрешна површина од 317 м2; 

- зграда бр.1; намена на зграда и друг објект В4-10; 
влез 1; кат –ПР; намена  на  посебен /заеднички дел од 
зграда ДП; со внатрешна површина од 962 м2; 

- зграда бр.1; намена на зграда и друг објект В4-10; 
влез 1; кат –ПР; намена  на  посебен /заеднички дел од 
зграда ДП; со внатрешна површина од 33 м2; 

- зграда бр.2; намена на зграда и друг објект В4-10; 
влез 1; кат –ПР; намена  на  посебен /заеднички дел од 
зграда ДП; со внатрешна површина од 83 м2; 

- зграда бр.2; намена на зграда и друг објект В4-10; 
влез 1; кат – К-1; намена  на  посебен /заеднички дел од 
зграда ДП; со внатрешна површина од 110 м2; 

- зграда бр.3; намена на зграда и друг објект В4-10; 
влез 1; кат –ПР; намена  на  посебен /заеднички дел од 
зграда ДП; со внатрешна површина од 30 м2 и  

- зграда бр.4; намена на зграда и друг објект В4-10; 
влез 1; кат –ПР; намена  на  посебен /заеднички дел од 
зграда ДП; со внатрешна површина од 205 м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности.   

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.42-11230/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

5896. 
Врз основа на член 18 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

КРИЗИ 
 

Член 1 
 Со оваа одлуката на Центарот за управување со 

кризи му престанува користењето на недвижна ствар - 
Објект бр.40, во касарната „Гоце Делчев“ – Скопје, во 
вкупна површина од 510,20 м2, со земјиште кое му 
припаѓа на објектот, лоциранo на КП 747 за КО Кисела 
Вода II – Скопје.  
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.42 -11560/1 Заменик на претседателот 

21 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Mакедонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

5897. 

Судскиот совет на Република Македонија постапу-

вајќи согласно  член 44 став 1 од Законот за судовите 

(„Сл.весник на РМ“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и 

член 31 алинеја 14 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Сл.весник на РМ“ бр. 

60/2006,150/2010,100/2011, 20/2015 и 61/2015), на сед-

ницата одржана на ден 26.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

Бројот на судиите на Врховниот суд на Република 

Македонија се утврдува на 25 судии, вклучувајќи го и 

претседателот на судот.  

Бројот на судиите на Вишиот управен суд се ут-

врдува на 13 судии, вклучувајќи го и претседателот на 

судот.   

Бројот на судиите на Управниот суд се утврдува на 

33 судии,  вклучувајќи го и претседателот на судот.   

Бројот на судиите на Апелациониот суд Битола се 

утврдува на 25 судии,  вклучувајќи го и претседателот 

на судот.   

Бројот на судиите на Апелациониот суд Гостивар се 

утврдува на 16 судии, вклучувајќи го и претседателот 

на судот.   

Бројот на судиите на Апелациониот суд Скопје се 

утврдува на 52 судии, вклучувајќи го и претседателот 

на судот.   

Бројот на судиите на Апелациониот суд Штип се 

утврдува на 16 судии, вклучувајќи го и претседателот 

на судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Битола се ут-

врдува на 25 судии,  вклучувајќи го и претседателот на 

судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Крушево се ут-

врдува на 3 судии,  вклучувајќи го и претседателот на 

судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Охрид се ут-

врдува на  18 судии, вклучувајќи го и претседателот на 

судот.    

Бројот на судиите на Основниот суд Прилеп се ут-

врдува на 18  судии,  вклучувајќи го и претседателот на 

судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Ресен се ут-

врдува на 4 судии, вклучувајќи го и претседателот на 

судот.   

Бројот на судиите на  Основниот суд Струга се ут-

врдува на 15 судии, вклучувајќи го и претседателот на 

судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Гостивар се ут-

врдува на 24 судии,  вклучувајќи го и претседателот на 

судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Дебар се ут-

врдува на 5 судии, вклучувајќи го и претседателот на 

судот.    

Бројот на судиите во Основниот суд Кичево се ут-

врдува на 13 судии,  вклучувајќи го и претседателот на 

судот.   

Бројот на судиите на  Основниот суд Тетово се ут-

врдува на 26 судии, вклучувајќи го и претседателот на 

судот.     

Бројот на судиите на Основниот суд Велес се ут-

врдува на 18 судии, вклучувајќи го и претседателот на 

судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Гевгелија се 

утврдува на 13 судии,  вклучувајќи го и претседателот 

на судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Кавадарци се 

утврдува на 10  судии,  вклучувајќи го и претседателот 

на судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Кратово се ут-

врдува на 3  судии,  вклучувајќи го и претседателот на 

судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Крива Паланка 

се утврдува на  6 судии,  вклучувајќи го и претседате-

лот на судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Куманово се 

утврдува на 34 судии,  вклучувајќи го и претседателот 

на судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Неготино се 

утврдува на 5 судии,  вклучувајќи го и претседателот 

на судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Скопје 1 Скоп-

је се утврдува на 70 судии,  вклучувајќи го и претседа-

телот на судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Скопје 2 Скоп-

је се утврдува на 77 судии,  вклучувајќи го и претседа-

телот на судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Берово се ут-

врдува на 3 судии, вклучувајќи го и претседателот на 

судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Виница се ут-

врдува на 3 судии, вклучувајќи го и претседателот на 

судот.    

Бројот на судиите на Основниот суд Делчево се ут-

врдува на 4 судии, вклучувајќи го и претседателот на 

судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Кочани се ут-

врдува на 10 судии, вклучувајќи го и претседателот на 

судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Радовиш се ут-

врдува на 6 судии, вклучувајќи го и претседателот на 

судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Свети Николе 

се утврдува на 4 судии, вклучувајќи го и претседателот 

на судот.   
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Бројот на судиите на Основниот суд Струмица се 

утврдува на 20 судии, вклучувајќи го и претседателот 

на судот.   

Бројот на судиите на Основниот суд Штип се ут-

врдува на 19 судии, вклучувајќи го и претседателот на 

судот.  

Одлуката стапува во сила со денот на  донесување-

то и ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 

 

Бр. 02-2114/1 Судски совет 

1 декември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 

_________ 

5898. 

Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 39 од Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 

61/2015), објавува 

 

О Г Л А С 

 

- За избор на  6 (шест) судии на Апелациониот суд 

Скопје и тоа:  

- 1 (еден) судија за кривична област,  

- 3 (тројца) судии за граѓанска област,  

- 1 (еден) судија за трговска област и  

- 1 (еден) судија од областа на работните односи. 

- За избор на 1 (еден) судија на Апелациониот суд 

Гостивар за граѓанска област; 

- За избор на 1 (еден) судија на Апелациониот суд 

Битола за кривична област и 

- За избор на  1 (еден) судија на Апелациониот суд 

Штип за граѓанска област. 

Кандидатите за избор на судија треба да ги испол-

нуваат условите предвидени во член 45 од Законот за 

судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006), в.в. со чл.15 

од  Законот за изменување и дополнување на Законот 

за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), како и 

посебниот услов од член 17  став 1 алинеја 2 од Зако-

нот за изменување и дополнување на Законот за судо-

вите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). 

Образецот за пријава може да се подигне во елек-

тронска форма на WEB страницата на Судскиот совет 

на Република Mакедонија на следната адреса:  

http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc.  

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со 

лекарско уверение за оценка на општата здравствена 

способност издадено од овластена медицинска устано-

ва во Република Македонија кое не е постаро од една 

година, да ги достават до Судскиот совет на Република 

Македонија, ул. „Вељко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 

дена од денот на објавувањето во „Службен весник на 

РМ“. 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат 

психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 

од Законот за изменување и дополнување на Законот за 

судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). По однос 

на термините за полагање на тестовите,кандидатите ќе 

бидат дополнително известени од страна на Судскиот 

совет  на РМ. Трошоците за полагање на психолошкиoт 

тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандида-

тите. 

   

Бр. 08-2073/1 Судски совет 

 27 ноември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 

_________ 

5899. 

Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 39 од Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.60/2006,  150/2010, 100/11, 20/2015 и 61/2015), 

објавува 

 

О Г Л А С 

 

- За избор на 1 (eден) судија на Основен суд Скопје 

2 Скопје и 

- За избор на 1 (eден) судија на Основен суд Делче-

во за граѓанска област.  

Кандидатите за избор на судија треба да ги испол-

нуваат условите предвидени во член 45 од Законот за 

судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2006), како и по-

себниот услов од член 17  став 1 алинеја 1 од Законот 

за изменување и дополнување на Законот за судовите 

(„Сл. весник на РМ“ бр. 150/2010), да имаат завршено 

почетна обука во Академијата за судии и јавни обвини-

тели.  

Образецот за пријава може да се подигне во елек-

тронска форма на WEB страницата на Судскиот совет 

на Република Mакедонија на следната адреса: 

http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc.                                                                                                                

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со 

потребната документација, во оригинал или заверена 

фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет 

на Република Македонија, ул. „Вељко Влаховиќ“ б.б., 

во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Служ-

бен весник на РМ“. Лекарското уверение за оценка на 

општата здравствена способност издадено од овластена 

медицинска установа  во Република Македонија да не е 

постаро од една година од денот на издавање а увере-

нието дека не е изречена мерка на безбедност за забра-

на на вршење на професија, дејност или должност да 

не е постаро од шест месеци од денот на издавањето. 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат 

психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 

од Законот за изменување и дополнување на Законот за 

судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). По однос 

на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе 

бидат дополнително известени од страна на Судскиот 

совет  на РМ. Трошоците за полагање на психолошкиoт 

тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандида-

тите. 

 

Бр. 08-2073/1 Судски совет 

 27 ноември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 
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