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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3780.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 3 од Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен
(„Службен весник на Република Македонија“ број
51/11, 148/13, 41/14, 130/14 и 53/16), Собранието на
Република Македонија, на седницата одржана на 1 септември 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН
ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН
I. Собранието на Република Македонија објавува
јавен оглас за именување на претседател и шест члена
на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен (во
натамошниот текст: Државна комисија).
II. За претседател на Државната комисија се именува лице кое ги исполнува следниве услови:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска
пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција
забрана за вршење на професија, дејност или должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен образование од областа на
правото;
4) има минимум пет години работно искуство на
управни работи;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен
или
БУЛАТС (BULATS ) - најмалку 60 бода и
6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.
III. За член на Државната комисија се именува лице
кое ги исполнува следниве услови:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или
должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен;
4) има минимум четири години работно искуство
на управни работи;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен
или
БУЛАТС (BULATS ) - најмалку 60 бода и
6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.
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IV. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точките II. и III. на оваа
одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до
Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.
V. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“,
„Вечер“ и „Лајм“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3739/1
Претседател на Собранието
1 септември 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Трајко Вељаноски, с.р.
__________
3781.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 31 ставови (4) и (5) од
Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“ број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), Собранието
на Република Македонија на седницата одржана на 1
септември 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ И
ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЖАЛБИ ВО ОБЛАСТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА
I. Собранието на Република Македонија објавува
јавен оглас за именување на претседател, заменик
претседател и заменик член на Комисијата за решавање
на жалби во областа на енергетиката (во натамошниот
текст: Комисија).
II. За председател, заменик претседател и заменик
член на Комисијата може да биде именувано лице кое
ги исполнува следниве услови, и тоа:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или
должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен;
4) има најмалку десет години работно искуство во
областа на енергетиката;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и
6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.
III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука,
во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието
на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на
објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на
Република Македонија“.

5 септември 2016
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IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во дневните весници „Дневник“, „Вечер“ и „Лајм“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-3740/1
1 септември 2016 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3782.
Врз основа на член 21-a, став 2 од Законот 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 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ НА
ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ НА ПРИРОДЕН
ГАС ВО РЕГИОН 1
Член 1
Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство за финансирање, проектирање, изградба,
управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 1, објавена со
Одлуката за започнување на постапка за доделување на
договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 1 („Службен весник на
Република Македонија“ бр.15/14).
Член 2
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање,
проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во
регион 1, се поништува согласно член 169, став (1) алинеја 4 од Законот за јавни набавки од причини што
поднесените понуди/предлози не можат да се споредат
поради различниот пристап во техничките или финансиските понуди.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука,
престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на
јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на
дистрибутивниот систем на природен гас во регион 1
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. бр.
15/14).
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6282/1
30 август 2016 година
Скопје

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

3783.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 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 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ НА
ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ НА ПРИРОДЕН
ГАС ВО РЕГИОН 2
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на
природен гас во регион 2 („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/15).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6282/2
30 август 2016 година
Скопје

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

3784.
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 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ НА
ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ НА ПРИРОДЕН
ГАС ВО РЕГИОН 3
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на
природен гас во регион 3 („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/15).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6282/3
30 август 2016 година
Скопје

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

Стр. 6 - Бр. 168
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3785.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското 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 Република Македонија, на седницата, одржана 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА НАДЗЕМЕН
ВОД 10(20) KV ВОД МАНАСТИР–ДЕЛНИЦА ВАРОВИШТЕ-ДЕРВЕНЏИЦИ КО ВАРОВИШТЕ И
КО КРКЉА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на надземен вод 10(20) kv вод Манастир–делница ВаровиштеДервенџици КО Варовиште и КО Кркља, општина
Крива Паланка.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 30 м2, ги
има следните катастарски индикации:

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/1
30 август 2016 година
Скопје

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

3787.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за внатрешни работи бр. 09-2704/1 од
4.8.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/2
30 август 2016 година
Скопје

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

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-6334/1
30 август 2016 година
Скопје

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

3786.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за транспорт и врски бр. 09-2705/1 од
4.8.2016 година.

3788.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ - ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН
ИНСПЕКТОРАТ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за транспорт и врски - Државен
комунален инспекторат бр. 09-2672/3 од 4.8.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/3
30 август 2016 година
Скопје

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

5 септември 2016
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3789.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО
ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И
ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државна комисија за одлучување во втор степен
во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната
постапка бр. 09-1696/3 од 4.8.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/4
30 август 2016 година
Скопје

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

3790.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АД „ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на АД „Водостопанство на Република Македонија“ Скопје бр. 09-2725/2 од 4.8.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/5
30 август 2016 година
Скопје

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

3791.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА
ПАТ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат - Скопје бр. 09-2724/2 од
4.8.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/6
30 август 2016 година
Скопје

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

3792.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА КАБИНЕТ НА
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Кабинет на претседателот на Република Македонија бр. 09-1704/3 од 4.8.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/7
30 август 2016 година
Скопје

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

3793.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за труд и социјална политика бр.
09-1521/3 од 4.8.2016 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/8
30 август 2016 година
Скопје

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

3794.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за труд и социјална политика бр.
09-2673/3 од 4.8.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/9
30 август 2016 година
Скопје

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

3795.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за финансии – Царинска управа бр.
09-2251/2 од 4.8.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/10
30 август 2016 година
Скопје

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

3796.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ С О
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА
КРИВОГАШТАНИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Кривогаштани бр. 09-2197/3 од 4.8.2016
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/11
30 август 2016 година
Скопје

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

3797.
Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
РАМКОВЕН ДОГОВОР
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на привремено одземен предмет на Секретаријат за спроведување на Рамковен договор бр. 092685/3 од 4.8.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/12
30 август 2016 година
Скопје

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

3798.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за здравство бр. 09-1149/3 од
4.8.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/13
30 август 2016 година
Скопје

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

3799.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНСКИ
ШУМИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми бр. 09-2199/3 од 4.8.2016
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/14
30 август 2016 година
Скопје

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

3800.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА
„БОРКА ТАЛЕСКИ“ ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ Прилеп бр.
09-952/3 од 4.8.2016 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/15
30 август 2016 година
Скопје

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

3801.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда бр. 09-1726/3 од 4.8.2016
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/16
30 август 2016 година
Скопје

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

3802.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Општина Аеродром бр. 09-2706/1 од 4.8.2016
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/17
30 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3803.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЕКОНОМИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за економија бр. 09-1941/3 од
4.8.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/18
30 август 2016 година
Скопје

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

3804.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
„СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички
центар „Свети Пантелејмон“ - Скопје бр. 09-2289/3 од
4.8.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/19
30 август 2016 година
Скопје

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

3805.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА
ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија бр. 09-1180/3 од 4.8.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/20
30 август 2016 година
Скопје

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

3806.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА
СТАНИЦА „ЛИПКОВО“
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Здравствена станица „Липково“ бр. 09-2549/3
од 4.8.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6360/21
30 август 2016 година
Скопје

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

3807.
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 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ДСУ „СПОРТСКА
АКАДЕМИЈА"- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ДСУ „Спортска

5 септември 2016
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академија"-Скопје бр.42-3309/1 од 26 април 2016 година („Службен весник на Република Македонија” бр.
86/16).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-6360/22
30 август 2016 година
Скопје

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

3808.
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 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДСУ „СПОРТСКА
АКАДЕМИЈА"-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ДСУ „Спортска
академија" - Скопје бр.42-1944/9 од 15 март 2016 година („Службен весник на Република Македонија” бр.
53/16).

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 месец август
2016 година.
Бр. 42-6389/1
30 август 2016 година
Скопје

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

3810.
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни
простории на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.13/13, 69/13, 27/14, 42/14,
178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16 и 106/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана
на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО
СОПСТВЕНОСТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО
СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар – деловен простор во сопственост на Акционерското друштво
за изградба и стопанисување со станбен простор и со
деловен простор од значење за Републиката – Скопје и
тоа во:
Објект 3.1 Источна Индустриска зона на бул. 3-та
Македонска Ударна Бригада бр.41 запишани во ИЛ
106094 КО Кисела Вода 2

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-6360/23
30 август 2016 година
Скопје

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

3809.
Врз основа на член 115-б став 19 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11,
41/14, 129/15, 71/16 и 106/16), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ НА
ПЛАТАТА ЗА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА
ОД ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА, ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ПЕРСОНАЛ И ЗА ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИТЕ ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Член 1
Вредноста на бодот на платата за овластените
службени лица од областа на безбедноста, воздухопловниот персонал и за помошно-техничките лица изнесува 10,459 денари.

Член 2
Се овластува Акционерското друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје да ја води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за
продажба на деловниот простор.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-6392/1
30 август 2016 година
Скопје

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

3811.
Врз основа на член 47 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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар- војничко
куче, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за одбрана, и тоа:
- куче Чики, тетовир број 227, шарпланински овчар,
женско, дата на раѓање 1.2.2016 година, боја метално
сива.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од АБЦБРОТХЕР ДООЕЛ, Бр. 281 од 19.7.2016 година, во која
е проценета вкупната вредност на движната ствар на
износ од 3.900,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 3.900,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6417/1
30 август 2016 година
Скопје

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

3812.
Врз основа на член 47 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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар-војничко
куче, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за одбрана, и тоа:
- куче Вила, тетовир број 931, германски овчар,
женско, дата на раѓање 7.02.2016 година, боја жолта со
црн плашт.

Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно процената од АБЦБРОТХЕР ДООЕЛ, бр. 281 од 19.07.2016 година, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар на
износ од 3.900,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 3.900,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6418/1
30 август 2016 година
Скопје

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

3813.
Врз основа на член 47 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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар- војничко
куче, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за одбрана, и тоа:
- куче Гини, тетовир број 938, германски овчар,
женско, дата на раѓање 11.03.2016 година, боја жолта
со црн плашт.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од АБЦБРОТХЕР ДООЕЛ, Бр. 281 од 19.7.2016 година, во која
е проценета вкупната вредност на движната ствар на
износ од 3.800,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 3.800,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6419/1
30 август 2016 година
Скопје

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

5 септември 2016
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3814.
Врз основа на член 47 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 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар- војничко
куче, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за одбрана, и тоа:
- куче Чимба, тетовир број 228, шарпланински овчар, женско, дата на раѓање 1.2.2016 година, боја метално сива.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од АБЦБРОТХЕР ДООЕЛ, Бр. 281 од 19.7.2016 година, во која
е проценета вкупната вредност на движната ствар на
износ од 3.900,00 денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 3.900,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6420/1
30 август 2016 година
Скопје

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

3815.
Врз основа на член 47 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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на движна ствар - војничко
куче, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за одбрана, и тоа:

- куче Грета, тетовир број 937, германски овчар,
женско, дата на раѓање 11.03.2016 година, боја жолта
со црн плашт.
Член 2
Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно
наддавање, преку електронскиот систем за јавно
наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно правни
работи, со проценета вредност, утврдена согласно
Процената од АБЦ - БРОTХЕР ДООЕЛ, бр. 281 од
19.7.2016 година, во која е проценета вкупната
вредност на движната ствар на износ од 3.800,00
денари.
Почетната цена на електронското јавно наддавање
претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 3.800,00 денари.
Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6421/1
30 август 2016 година
Скопје

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

3816.
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 и 153/15), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 14 - Бр. 168

5 септември 2016

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 168

5 септември 2016

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 168

5 септември 2016

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 168

5 септември 2016

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 168

5 септември 2016

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 168

5 септември 2016

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитет „Гоце Делчев“ - 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. 42-6498/1
30 август 2016 година
Скопје

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

3817.
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
30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОТ НА МАТЕРИЈАЛОТ ОД КОЈ СЕ ИЗРАБОТЕНИ ПАКУВАЊАТА
ЗА КОИ СЕ ПРЕСМЕТУВА НАДОМЕСТОК ЗА
ПЛАСТИЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПАКУВАЊАТА
ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ, НАЧИНОТ НА
ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА НАДОМЕСТОКОТ И
НЕГОВОТО ПРИКАЖУВАЊЕ, ВИДОВИТЕ НА
ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ СПАКУВАНИ ВО ПАКУВАЊА И ВИДОВИТЕ НА ВРЕЌИ И КЕСИ ЗА КОИ
СЕ ПРЕСМЕТУВА НАДОМЕСТОК
Член 1
Со оваа oдлука престанува да важи Одлуката за
определување на видот на материјалот од кој се изработени пакувањата за кои се пресметува надоместок за пластичните производи и пакувањата од
пластични маси, начинот на пресмeтувањето на надоместокот и неговото прикажување, видовите на
производи кои се спакувани во пакувања и видовите на вреќи и кеси за кои се пресметува надоместок
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
65/07).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6516/1
30 август 2016 година
Скопје

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

3818.
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 30.8.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ - ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ ,,МАЛЕШЕВО”
– БЕРОВО
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
продажба на недвижни ствари - објекти на детско одморалиште ,,Малешево” – Берово бр. 42-8504/1 од
1.9.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/15).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6558/1
30 август 2016 година
Скопје

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

3819.
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 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ - ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ ,,ПЕЛИСТЕР”
– БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
продажба на недвижни ствари – објекти на детско одморалиште ,,Пелистер” – Битола бр. 42-8506/1 од
1.9.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/15).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6559/1
30 август 2016 година
Скопје

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

3820.
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 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ - ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ ,,СУВИ ЛАКИ”
– СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
продажба на недвижни ствари – објекти на детско одморалиште ,,Суви Лаки” – Струмица бр. 42-8503/1 од
1.9.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/15).

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 25

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6560/1
30 август 2016 година
Скопје

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

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6770/1
30 август 2016 година
Скопје

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

3821.
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 30.8.2016 година, донесе

3823.
Врз основа на член 96 став 1 од Законот за шумите
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 64/09,
24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15,
44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.8.2016 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ФЛАШИРАЊЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ, НА ЛОКАЛИТЕТ П’КЛИШТЕ,
ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА
ШУМИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
започнување постапка за доделување на концесија за
користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби, на локалитет П’клиште, Општина Ранковце бр. 42-3062/2 од 19 јули 2016 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 135/16).
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

I
1. Во Програмата за проширена репродукција на
шумите за 2016 година („Службен весник на Република
Македонија” бр.2/16), делот III се менува и гласи:
„Средствата од делот II на оваа програма во износ
од 8.000.000,00 денари ќе се користат за следните работи/мерки:

Бр. 42-6653/1
30 август 2016 година
Скопје

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

3822.
Врз основа на член 23 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
83/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.8.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ
СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА AКАДЕМИЈА
„ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“, СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД
БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за определување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал
Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна
2016/2017 година, чие образование се финансира од
Буџетот на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.99/16), во член 1 во воведната реченица бројот „40“ се заменува со бројот
„42“.
Во алинејата 1, бројот „20“ се заменува со бројот
„22“.

Заштита на шумите и шумските култури од растителни болести и штетници ќе се врши со превентивна
заштита на шумите и шумските култури од потенцијални штетници кои можат да загрозат поголеми шумски
простори, организирана преку Извештајно дијагнозно
прогнозната служба (ИДП служба) за шумите во Република Македонија и преку следење на состојбата на
шумите на биоиндикаторските точки поставени на 16километарска мрежа на територијата на Република Македонија од точка 1 потточка 1.1 од табелата. Шумарскиот факултет – Скопје, до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе достави Извештај за здравствената состојба на шумите во Република Македонија за 2016 година со предлог мерки и
Извештај за здравствената состојба на шумите на биоиндикаторските точки на територијата на Република
Македонија за 2016 година.
Сузбивање на растителни болести и штетници во
шуми и шумски култури и на површини во кои е извршена мелиорација на деградирани шуми и шикари,
ќе се изврши со авионско третирање за сузбивање на
штетникот боров четник (Thaumatopea pityocampa
Schiff.) во боровите шуми и шумски култури на површина од околу 13.000 ха во повеќе региони во Република Македонија.“

Стр. 26 - Бр. 168
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2. Во делот IV, ставот 1 се менува и гласи:
„Исплатата на средствата за реализација на работите од точка 1 потточка 1.1 на оваа програма, ќе се
врши врз основа на склучен договор помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и
извршителот на работите“.
Во ставот 2 бројот „2“ се заменува со бројот „1“, а
бројот „2.2“ се заменува со бројот „1.2“.
Ставот 3 се брише.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6335/1
30 август 2016 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
3824.
Врз основа на член 27 став (1) алинеја 6 од Законот
за возила („Службен весник на Република Македонија“
број 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15,
192/15 и 39/16), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОБНИТЕ ТАБЛИЦИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ И НА ПРОБНИТЕ ТАБЛИЦИ НА ВОЗИЛАТА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА
НА НИВНО ИЗДАВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на пробните таблици,
формата и содржината на регистарските таблици и на
пробните таблици на возилата и начинот и постапката
на нивно издавање („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 137/16), во член 12 во ставот (4) зборовите „буквена серија која е составена од буквата А
со буквите од B до Z и последователно со наредните
буквени серии од буквата B до буквата Z“ се заменуваат со зборовите „било кои две букви од буквата А до
буквата Z“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 13.1.1-52739/1
Министер
29 август 2016 година
за внатрешни работи,
Скопје
м-р Митко Чавков, с.р.
__________
3825.
Врз основа на член 27 став (1) алинеја 6 од Законот
за возила („Службен весник на Република Македонија“
број 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15,
192/15 и 39/16), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ
Член 1
Во Правилникот за висината на трошоците во постапката за издавање на регистарски таблици („Службен весник на Република Македонија“ број 31/12,
114/14, 32/15 и 119/15), во Прилогот во точката 34. во
колоната „НАЗИВ НА РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЧКИ“
зборовите „буквена серија која е составена од буквата
А со буквите од B до Z и последователно со наредните
буквени серии од буквата B до буквата Z“ се заменуваат со зборовите „било кои две букви од буквата А до
буквата Z“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 13.1.1-52740/1
29 август 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Митко Чавков, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3826.
Врз основа на член 55 став (12) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на
Република Македонија“ бр.24/11, 51/11, 148/11, 74/12,
171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ВИДЕОЛОТАРИСКИ ТЕРМИНАЛИ ВО
ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ ВО КОИ СЕ ПРИРЕДУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ИГРИ НА СРЕЌА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за добивање на согласност за зголемување на бројот на електронски видеолотариски терминали во деловните простории во кои
се приредуваат електронските игри на среќа.
Член 2
Барањето за добивање на согласност за зголемување на бројот на електронски видеолотариски терминали во деловните простории во кои се приредуваат електронските игри на среќа се поднесува на образец во А4 формат, на хартија во бела боја.
Формата и содржината на образецот на барањето од
ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 13-8139/5
25 август 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.
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3827.
Врз основа на член 158-а став (5) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на
Република Македонија“ бр.24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот
за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за правно лице е отпечатен на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за трговец поединец е отпечатен на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 4
Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правно лице е отпечатен на хартија во бела боја во А4
формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 5
Прекршочниот платен налог за одговорното лице во трговец поединец е отпечатен на хартија во бела боја
во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 4 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 6
Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 5 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 13-10205/3
23 август 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3828.
Врз основа на член 159 став (13) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15 и 27/16), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГОДИШНОТО ИНТЕРВЈУ И ОЦЕНУВАЊЕТО КАКО И
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА ГОДИШНОТО ИНТЕРВЈУ И НА ОБРАЗЕЦОТ
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ
УСЛУГИ ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на годишното интервју и оценувањето, како
и формата и содржината на извештајот за годишното
интервју и на образецот за оценување на давателите на
јавни услуги во јавните установи за деца.
Член 2
(1) Работните цели и задачи за наредната година,
како и индивидуалните планови за стручно усовршување за сите стручни даватели на јавни услуги во установата за деца се утврдуваат во месец декември во тековната година за наредната година од страна на директорот на јавната установа за деца или лицето овластено
од него од редот на стручни даватели од категорија А,
Б или В (во натамошниот текст: оценувач).
(2) При утврдување на работните цели и задачи,
оценувачот ја зема во предвид годишната програма за
работа на установата за наредната година, нивото на
работно место и општите и посебните компетенции на
стручниот давател на јавна услуга, водејќи сметка да
бидат јасни, прецизни, мерливи и со утврдена временска рамка за извршување.
(3) При утврдување на индивидуалниот план за
стручно усовршување, оценувачот ги зема во предвид
потребата од развој и унапредување на работните компетенции на стручниот давател на јавната услуга, заради ефикасно извршување на утврдените работни цели
и задачи од став (2) на овој член, како и заради можноста за унапредување.
(4) Работните цели и задачи, како и индивидуалниот план за стручно усовршување, оценувачот ги утврдува во соработка со стручниот давател на јавната
услуга во Табелите 2 и 3 од Образецот за оценување на
стручниот давател на јавна услуга.
(5) Образецот од ставот (4) на овој член, кој е даден
во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник, се
печати во формат А4 на бела хартија и содржи:
- штембил;
- наслов;
- податоци за учесниците во оценувањето (оценуван/ оценувач);
- работни цели и задачи;
- план за стручно усовршување и развој;
- проценка од годишното интервју;
- договор за други оценувачи на стручниот давател
на јавна услуга;
- оценување од оценувачот;
- годишна оценка и
- датум и потпис на оценувачот и оценуваниот.
Член 3
(1) На годишното интервју, кое се спроведува најдоцна до 1 ноември од страна на оценувачот, за секој
стручен давател на јавна услуга со кој се врши интервјуто се утврдува квалитетот во извршувањето на работните задачи, и тоа:
- нивото на реализација на работните цели и задачи;
- нивото на нивно исполнување, квалитетот, ефективноста, ефикасноста и почитувањето на роковите;
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- нивото на придонесот кон остварување на надлежностите на установата, годишната програма за работа
на установата преку личниот удел, посветеноста и ангажираноста во планирањето и остварувањето на резултатите, работната етика и дисциплина;
- нивото на посветеност на учење и развој и
- реализација на индивидуалниот план за стручно
усовршување, ниво на мотивација за надградба на компетенциите.
Член 4
(1) Извештајот од годишното интервју на стручниот
давател на јавна услуга (во натамошниот текст: Годишен извештај), кој е даден во Прилог бр.2 и е составен
дел на овој правилник, се печати во формат А4 на бела
хартија и содржи:
- штембил;
- наслов;
- податоци за учесниците во интервјуто;
- годишно интервју;
- план за подобрување;
- датум на спроведување на интервјуто и
- потписи на директорот/оценувачот кој го спровел
интервјуто и на стручниот давател на јавна услуга со
кој се спроведува интервјуто.
Член 5
(1) Заради спроведување на постапката за оценување, стручниот давател на јавна услуга кој се оценува
(во натамошниот текст: оценуваниот), со оценувачот,
во периодот од 15 до 30 септември на заедничка средба
постигнуваат договор за другите оценувачи од установата (во натамошниот текст: внатрешни оценувачи).
(2) Оценувачите од ставот (1) на овој член на образецот даден во Прилог бр. 1 ги оценуваат стручните
даватели на јавни услуги најдоцна до 1 ноември во тековната година.
Член 6
Оценувачот во периодот од 10 до 20 октомври го
оценува давателот на услуги од категориите А Б, В, Г
и Д врз основа на:
- ниво на реализацијата на работните цели и задачи
(нивото на исполнување на работни цели и задачи, квалитетот, ефективноста, ефикасноста и почитувањето на
роковите, капацитетот за применливост на општите и
посебните работни компетенции за остварување на работните цели и задачи);
- ниво на исполнување на работни цели и задачи,;
- почитување на роковите, работна етика и дисциплина;
- квалитет, ефективност и ефикасност;
- ниво на вклученост и посветеност на работата;
- придонес во реализација на програмата за работа
на установата, и
- реализија на индивидуалниот план за стручно
усовршување и мотивација за надградба на компетенциите.
Член 7
(1) Оценувачот го оценува давателот на услуга со
оценка „5“, кога го надминува исполнувањето на поставените работни цели и задачи за нивото на работното место на кое е распореден во сите области на своето
работење и дава значителен придонес во области кои
се надвор од неговата директна одговорност.
(2) Оценувачот го оценува давателот на услуга со
оценка „4”, кога ги исполнува поставените работни цели и задачи за нивото на работното место на кое е распореден во повеќето области на своето работење.
(3) Оценувачот го оценува давателот на услуга со
оценка „3”, кога ги исполнува поставените работни цели и задачи за нивото на работното место на кое е распореден во некои области на своето работење.
(4) Оценувачот го оценува давателот на услуга со
оценка „2”, кога на ниско ниво ги исполнува поставените работни цели и задачи за нивото на работното
место на кое е распореден.
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(5) Оценувачот го оценува давателот на услуга со
оценка „1”, кога не ги исполнува поставените работни
цели и задачи за нивото на работното место на кое е
распореден.
Член 8
(1) На денот и часот на спроведување на оценувањето,
од страна на вработениот кој ги врши работите на управување со човечки ресурси, на Комисијата за спроведување
на оценувањето, со записник и се предава:
- кутија за оценување;
- листа за оценување на стручни даватели на јавна
услуга од внатрешни оценувачи (во натамошниот
текст: Листата);
- за секој стручен давател на јавна услуга од категорија А и Б од листата, соодветен број на копии од образецот за оценување на стручен давател на јавна услуга
од категорија А и Б и
- за секој стручен давател на јавна услуга од категорија В, Г и Д од Листата, соодветен број на копии од
образецот за оценување на стручен давател на јавна услуга од категорија В, Г и Д.
(2) Во просторијата во која се спроведува оценувањето, на денот и часот на оценувањето, од страна на
Комисијата за спроведување на оценувањето на внатрешните оценувачи им се распределуваат копиите на
обрасците од алинеите 3 и 4 од ставот (1) на овој член,
по што истите, анонимно го пополнуваат соодветниот
образец, на начин што со помош на индикаторите покрај наведените општи компетенции, даваат оценка од
„1”, „2”, „3”, „4” или „5” за секоја од наведените општи
компетенции и пополнетиот образец го ставаат во кутијата за оценување.
(3) На внатрешните оценувачи кои од објективни
причини (болест, службен пат и сл.) се спречени да
присуствуваат лично на денот и часот на оценувањето,
Комисијата за спроведување на оценувањето веднаш
им ги доставува соодветните обрасци по електронска
пошта на нивната службена адреса, кои треба најдоцна
два работни дена од приемот на истите да ги пополнат
и да ги вратат на адресата од која ги добиле, со копија
до службената адреса на јавната установа за деца.
(4) Комисијата за спроведување на оценувањето за
внатрешниот оценувач кој со лекарска белешка ќе докаже дека не е во состојба да оценува ниту на начин утврден во ставот (3) на овој член, ќе внесе образложение
во записникот и ќе ја приложи лекарската белешка.
(5) Ако некој од внатрешните оценувачи, од оправдани причини не учествува постапката за оценување,
или не го пополни образецот за оценување, тогаш се
зема во предвид оценката од оценувачот кој го извршил оценувањето.
(6) По завршувањето на оценувањето, односно по
истекот на периодот од ставот (3) на овој член доколку
на денот и часот на оценувањето има отсутни внатрешни оценувачи, од страна на Комисијата за спроведување на оценувањето се составува Записник за спроведеното оценување и заедно со обрасците се доставува до
лицето од ставот (1) на овој член.
(7) Од страна на вработениот кој ги врши работите
на управување со човечки ресурси, во соработка со директорот на јавната установа за деца, од 1 до 15 ноември, врз основа на оценките од пополнетите обрасци од
другите оценувачи, за секој оценуван стручен давател
на јавна услуга се пресметува и се заведува оценката
од внатрешните оценувачи.
(8) Листата за оценување на стручните даватели на
јавни услуги од внатрешните оценувачи, која е дадена
во Прилог бр. 3 и е составен дел на овој правилник, се
печати на бела хартија со А4 формат и содржи податоци за оценуваните и нивните внатрешни оценувачи и
тоа: реден број, име, презиме, шифра и назив на работното место.
(9) Образецот за оценување на стручни даватели на
јавни услуги од категорија А и Б, кој е даден во Прилог
бр. 4 и е составен дел на овој правилник, се печати на
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бела хартија со А4 формат и содржи: податоци за оценуваниот (име и презиме; шифра и назив на работно
место) и оценка од друг оценувач.
(10) Образецот за оценување на стручни даватели
на јавни услуги од категорија В, Г и Д, кој е даден во
Прилог бр. 5 и е составен дел на овој правилник, се печати на бела хартија со А4 формат и содржи: податоци
за оценуваниот (име и презиме; шифра и назив на работно место) и оценка од друг оценувач.
Член 9
(1) При распоредување на стручниот давател на јавна
услуга на друго работно место во установата, односно
при давање на согласност за преземање на стручниот давател на јавна услуга во друга институција односно установа, од страна на директорот на јавната установа установа за деца на стручниот давател на јавна услуга му се доставува Извештај за оценување во други околности, кој е
даден во Прилог бр.6 и е составен дел на овој правилник,
кој ја содржи неговата оценка за периодот до распоредувањето, односно преземањето.
Член 10
(1) Оценувањето на оценувачот се изразува со цела
оценка од 1 до 5.
(2) Пондерирана оценка од оценувачот претставува
оценката од став (1) на овој член, помножена со 0,65 и
истата се изразува во втора децимала.
(3) Оценувањето на другите оценувачи за секоја
оценета општа работна компетенција се изразува со цела оценка од 1 до 5.
(4) Поединечната оценка на секој од другите оценувачи, претставува збир од оценките за секоја општа работна компетенција, поделен со бројот на оценувани
работни компетенции и истата се изразува во втора децимала.
(5) Оценката од внатрешните оценувачи претставува збир на поединечните оценки од внатрешните оценувачи, поделен со бројот на внатрешни оценувачи кои
оценувале, и истата се изразува во втора децимала.
(8) Оценката од другите оценувачи е збир од оценката на внатрешните оценувачи поделен со два, и истата се изразува во втора децимала.
(9) Пондерирана оценка од другите оценувачи претставува оценката од ставот (8) на овој член, помножена
со 0,35 и истата се изразува во втора децимала.
(10) Годишната оценка на ефектот на стручниот давател на јавна услуга претставува збир од пондерираната оценка од оценувачот и пондерираната оценка од
другите оценувачи, и истата се изразува во втора децимала и описно, согласно закон.
(11) Годишната оценка на стручниот давател на јавна услуга се добива врз основа на оценката на оценувачот, со тежински фактор од 65%, како и од просечната оценка од двајца други стручни даватели на јавни
услуги во установата со кои оценуваниот непосредно
работи со тежински фактор од 35%.
(12) Пресметката на пондерираните оценки и годишната оценка на сите стручни даватели на јавни услуги се
врши од страна на вработениот кој ги врши работите на
управување со човечки ресурси, најдоцна до 5 декември
во тековната година, во Табелата 7 од Образецот за оценување на стручниот давател на јавна услуга.
Член 11
(1) Образецот на Извештајот со ранг листа на годишни оценки на стручните даватели на јавни услуги е даден
во Прилог бр. 7 и е составен дел на овој правилник.
Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.11- 5718/4
2 септември 2016 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

Стр. 36 - Бр. 168

5 септември 2016

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 168

5 септември 2016

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 168

5 септември 2016

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 168

5 септември 2016

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 168

5 септември 2016

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 168

5 септември 2016

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3829.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 55/2013,
41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015 и
61/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.7.2016 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Петровец-вон-град, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Петровец-вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската
општина Петровец-вон-град.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 0916-14349/1
19 јули 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.
__________

3830.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 55/2013,
41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015 и
61/2016), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.7.2016 година се става во примена базата на
податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Петровец, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци
од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Петровец престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Петровец.
Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 0916-14350/1
19 јули 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3831.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 16/11, 136/11,
79/13, 164/13 , 41/14, 151/14 , 33/15 , 192/15, 215/15,
6/16 и 53/16), член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001,
45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008,
105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 ,
167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28
и 29 од Законот за данокот на додадена вредност

(“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001,
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11,
135/11, 155/12, 12/14, 112/14 , 130/14, 15/15, 129/15,
225/15 и 23/16), Законот за животната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007,
159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13,
187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата
за начинот на утврдување, пресметување и уплатување
на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и
нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати (“Службен весник на
РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за
енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 5.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
до 25,958
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
до 27,593
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 24,527

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 24,086

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 18,208

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
до 62,00
- ЕУРОСУПЕР БС – 98
до 64,00
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 48,00
ден/лит
до 37,00

г) Мазут
ден/кг
- М-1 НС
до 23,008
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
до 0,080
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
а) Моторни бензини
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
до 0,890
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
г) Мазут
- М-1 НС

ден/лит
до 0,300
ден/лит
до 0,300
ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
до 21,914
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
до 21,974
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,121

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 6.9.2016 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-1527/1
5 септември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ДРЖАВНАТА НАГРАДА „8 СЕПТЕМВРИ“
3832.
Врз основа на членовите 1, 4-б, 4-в,12 став (1) и 17
ставови (3) и (4) од Законот за државните награди
(„Службен весник на Република Македонија“ број
52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на
државната награда „8 Септември“, на седницата одржана на 1 септември 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „8
СЕПТЕМВРИ" ВО 2016 ГОДИНА, ЗА ЖИВОТНО
ДЕЛО ЗА ИСКЛУЧИТЕЛЕН ПРИДОНЕС ВО РАЗВОЈОТ НА СПОРТОТ, АФИРМАЦИЈАТА И ПРОМОЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА
МЕЃУНАРОДЕН ПЛАН И ПРИЗНАНИЕ НА СПОРТИСТИ, ТРЕНЕРИ И СПОРТСКИ РАБОТНИЦИ ЗА
ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА СПОРТОТ
1. Наградата за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоцијата на Република Македонија на меѓународен план се
доделува на:
- Андон Дончевски.
2. Наградата со која се оддава признание на спортисти, тренери и спортски работници за остварувања
во областа на спортот се доделува на:
- Агим Ејупи,
- Фоти Ѓатовски,
- Добре Маринков и
- Сашко Поповски.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-3754/2
Одбор за доделување на Државната
5 септември 2016 година
награда „8 Септември“
Скопје
Претседател,
Ѓорѓе Војновиќ, с.р.
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

СОБРАНИЕ НА РEПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

20.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА ИТАЛИЈАНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА РАЗМЕНА И
ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ
Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата
на Италијанската Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 август 2016 година.
Бр. 08-3693/1
29 август 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И
ВЛАДАТА НА ИТАЛИЈАНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА РАЗМЕНА И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

Член 1
Се ратификува Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Италијанската
Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации, склучена во Скопје на 27 мај 2016
година.
Член 2
Спогодбата од членот 1 од овој закон во оригинал на македонски и италијански јазик, гласи:
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Бр. 168 - Стр. 3

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 4 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 5

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 6 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 7

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 8 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 9

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 10 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 11

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 12 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 13

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 14 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 15

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 16 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 17

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 18 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 19

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 20 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 21

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 22 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 23

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 24 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 25

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 26 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 27

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 28 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 29

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3
Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации се определува како надлежен орган на
државната управа што ќе се грижи за извршување на Спогодбата од членот 1 од овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
_____________
L I GJ
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË ITALISË PËR SHKËMBIM DHE MBROJTJE TË NDËRSJELLË
TË INFORMATAVE TË KLASIFIKUARA
Neni 1
Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë
për shkëmbim dhe mbrojtje të ndërsjellë të informatave të klasifikuara, e lidhur në Shkup më 27 maj 2016.
Neni 2
Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën maqedonase dhe italiane, është si vijon:
Neni 3
Drejtoria për Siguri të Informatave të Klasifikuara caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do
të kujdeset për zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_____________
21.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МEЃУ ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ВИЗИ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА ДИПЛОМАТСКИ ИЛИ
СЛУЖБЕНИ/ОФИЦИЈАЛНИ ПАСОШИ
Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата мeѓу Владата на Република Македонија и Владата
на Социјалистичка Република Виетнам за ослободување од визи за носителите на дипломатски или
службени/официјални пасоши,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 август 2016 година.
Бр. 08-3694/1
29 август 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Стр. 30 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

ЗАКОН
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МEЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И
ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ВИЗИ
ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА ДИПЛОМАТСКИ ИЛИ СЛУЖБЕНИ/ОФИЦИЈАЛНИ ПАСОШИ
Член 1
Се ратификува Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Социјалистичка
Република Виетнам за ослободување од визи за носителите на дипломатски или службени/официјални
пасоши, склучена во Скопје на 2 декември 2014 година.
Член 2
Спогодбата од членот 1 од овој закон во оригинал на македонски, виетнамски и на англиски јазик, гласи:

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 31

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 32 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 33

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 34 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 35

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 36 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 37

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 38 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

5 септември 2016

Бр. 168 - Стр. 39

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 40 - Бр. 168

5 септември 2016

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3
Министерството за надворешни работи се определува како надлежен орган на државната управа што ќе
се грижи за извршување на Спогодбата од членот 1 од овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
____________
L I GJ
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SOCIALISTE TË VIETNAMIT PËR LIRIM NGA VIZAT PËR
BARTËSIT E PASAPORTAVE DIPLOMATIKE OSE ZYRTARE/OFICIALE
Neni 1
Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës Socialiste
të Vietnamit për lirim nga vizat për bartësit e pasaportave diplomatike ose zyrtare/oficiale, e lidhur në Shkup më 2
dhjetor 2014.
Neni 2
Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën maqedonase, vietnameze dhe angleze, është si vijon:
Neni 3
Ministria e Punëve të Jashtme caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për
zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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