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Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 
23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Ре-
публика на Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2015 го-
дина, донесе   

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРО-ШИ-
РУВАЊЕ НА ПАТОТ ОД ПРИКЛУЧОКОТ СО ПАТОТ P 1401 (ВРСКА СО А4) ДО СЕЛО КАЗАН-ДОЛ 
ОДНОСНО ДО ПЛАНИРАН ВЛЕЗ ВО РУДАРСКИОТ КОМПЛЕКС ВО ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

KO ВАЛАНДОВО-ВОН Г.Р. И КО КАЗАНДОЛ ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Проект за инфраструктура за реконструкција и проширување на патот од приклучокот со патот P 1401 
(врска со А4) до село Казандол односно до планиран влез во рударскиот комплекс во општина Валандово KO 
Валандово-вон г.р. и КО Казандол, општина Валандово.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 11779м2, ги 

има следните катастарски индикации:

2896.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.

Бр. 42-4894/1 Заменик на претседателот
21 мај 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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2897.
По извршеното проверување со изворниот текст, ут-

врдено е дека во текстот на Уредбата за поблиските 
критериуми за директни плаќања, корисниците на сред-
ствата, максималните износи и начинот на директните 
плаќања за 2014 година, објавена во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 10/2014, направена е тех-
ничка грешка поради што се дава

И С П Р А В К А
НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ 
ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА 
СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И 
НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2014

ГОДИНА

Во член 2, став (2), точка 13), алинеја 2 наместо бро-
јот „2014“, треба да стои бројот „2015“.

Бр. 41-10714/2-13
3 јуни 2015 година Од Владата на Република

Скопје Македонија

____________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

2898.
Судскиот совет на Република Македонија согласно 

член  73 став 1 алинеја 1 од Законот за судовите 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006, 35/2008  и 150/2010) во врска со член 47  став 
1 точка 1 од Законот за Судски совет на Република Ма-
кедонија (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 60/2006,  150/2010, 100/2011 и 20/2015), на ден 
4.6.2015 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се утврдува престанок на судиската функција на  Ју-
лија Чавдар-Христова, судија на Основен суд Скопје 1 
Скопје,  по сопствено барање.

Со денот на престанокот на судиската функција на 
судијата му престанува правото на плата како судија 
заклучно со  19.6.2015 година.

Решението влегува во сила од 20.6.2015 година, а ќе 
се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 02-907/1 Судски совет
4 јуни 2015 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2899.
Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвес-

тициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 
12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за управување со инвестицис-
ки фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје од 
4.5.2015 година, Комисијата за хартии од вредност на 
РМ на седницата одржана на ден 26.5.2015 година доне-
се 

       
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

1. Се дава согласност за именување на лицето Пе-
тар Андреевски, за извршен член на Одборот на дирек-
тори односно Главен извршен директор на Друштвото 
за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд 
Менаџмент АД Скопје. 

2. Согласноста за именување на лицето Петар Ан-
дреевски се дава за период од три години од денот на 
донесувањето на ова Решение, согласно Одлуката од 
30.4.2015 година за избор на членови на Одборот на ди-
ректори донесена од страна на Собранието на акционе-
ри и Одлуката од 30.4.2015 година донесена од Одбо-
рот на директори на Друштвото за управување со ин-
вестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД 
Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со 
денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова ре-
шение од функцијата извршен член на Одборот на ди-
ректори на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје и во други 
случаи утврдени со закон.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. УП1 08 - 104 Комисија за хартии од вредност
26 мај 2015 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2900.
Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвес-

тициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 
12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за управување со инвестицис-
ки фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје од 
4.5.2015 година, Комисијата за хартии од вредност на 
РМ на седницата одржана на ден 26.5.2015 година доне-
се 

       
Р Е Ш Е Н И Е

1. Се дава согласност за именување на лицето 
Артон Лена, за извршен член на Одборот на директори 
односно извршен директор на Друштвото за управува-
ње со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент 
АД Скопје. 
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2. Согласноста за именување на лицето Артон Лена 
се дава за период од три години од денот на донесува-
њето на ова Решение, согласно Одлуката од 30.4.2015 
година за избор на членови на Одборот на директори 
донесена од страна на Собранието на акционери и Од-
луката од 30.4.2015 година донесена од Одборот на ди-
ректори на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со 
денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова ре-
шение од функцијата извршен член на Одборот на ди-
ректори на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје и во други 
случаи утврдени со закон.  

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. УП1 08 - 105 Комисија за хартии од вредност
26 мај 2015 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2901.
Комисијата за хартии од вредност Република Маке-

донија врз основа на член 17 став 3 од Законот за инвес-
тициони фондови („Службен весник на РМ“ бр. 
12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за управување со инвестицис-
ки фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје број 
03-106/4 од 8.5.2015 година, на седницата одржана на 
ден 26.5.2015 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се дава согласност на измените на Статутот на 
Друштвото за управување со инвестициски фондови 
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје.

2. Измените од точка 1 на ова решение се вршат врз 
основа на Одлука за измена на Статутот на Друштвото 
за управување со инвестициски фондови Илирика 
Фунд Менаџмент АД Скопје донесена на ден 30.4.2015 
година од страна на Собранието на акционери на друш-
твото. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

Бр. УП1 08 - 107 Комисија за хартии од вредност
26 мај 2015 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

2902.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014 и 15/2015) Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија постапувајќи по ба-
рањето бр.08-463/1 од 27.3.2015 година од лицето Тања 
Поповска на седницата одржана на ден 26.5.2015 годи-
на го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Не се дава дозвола за работење на инвестиционен 
советник на лицето Тања Поповска од Скопје поради 
неисполнување на условот предвиден во член 150 став 
2 точка 1 од Законот за хартии од вредност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. УП1 08 - 110                                                                  Комисија за хартии од вредност
26 мај 2015 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2903.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014 и 15/2015) Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија постапувајќи по ба-
рањето бр.08-589/1 од 17.4.2015 година на седницата 
одржана на ден 26.5.2015 година го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен со-
ветник на лицето Зоран Колев од Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Зоран Колев се дава за период од 5 (пет) 
години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Зоран Колев престанува да важи и пред 
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во 
случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии 
од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. УП1 08 - 111                                                                             Комисија за хартии од вредност
26 мај 2015 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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2904.
Врз основа на член 199 став 1 и член 203 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 
13/13, 188/2013, 43/2014 и 15/2015), Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Македонија на седница-
та одржана на 26.5.2015 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР 

НА ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за вршење 

надзор на правни и физички лица („Службен весник на 
РМ“ бр. 80/2014) 

- во член 18, став 2 по зборот ,,белешка“ се додава-
ат зборовите ,,и извештај од надзорот“ 

- во член 22 по зборот ,,членовите“, се додава бро-
јот ,,18 и запирка“.

Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 03-795/1 Комисија за хартии од вредност
26 мај 2015 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_____________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

2905.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 15.5.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Боровец-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на Одделението за катастар на 
недвижности Струга.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Боровец-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Боровец-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-7516/1
15 мај 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.
_________

2906.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 15.5.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Муртино-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на  Одделението за катастар на 
недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Муртино-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Муртино-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-7517/1
15 мај 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.
_________

2907.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 15.5.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Чифлик, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Чифлик, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Чифлик.
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Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-7518/1
15 мај 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.
_________

2908.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 15.5.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Требичино, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Требичино, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Требичино.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-7519/1
15 мај 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.
_________

2909.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 19.5.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Водоча, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Водоча, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  Во-
доча.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-7770/1
19 мај 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.
_________

2910.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 19.5.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Радичево, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Радичево, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  Ра-
дичево.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-7771/1
19 мај 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.
_________

2911.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 19.5.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Церово, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Демир Xисар.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Церово, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Церово.  
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Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-7772/1
19 мај 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.
_________

2912.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 19.5.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Довезанце, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Довезанце, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Довезанце.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-7773/1
19 мај 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.
_________

2913.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден 19.5.2015 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Грнчари, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Ресен.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Грнчари, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Грнчари.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-7774/1
19 мај 2015 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО

2914.
Врз основа на член 58 став (4) од Законот за ветери-

нарно здравство (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УС-
ЛОВИТЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ЖИВОТНИ 

ОД ВИДОВИТЕ ОВЦИ И КОЗИ (*)

Член 1
Во Правилникот за условите за ставање во промет 

на животни од видовите овци и кози(*) (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 100/13), во Прилог 
1, глава 2, точка А во подточката 1 в) по зборот ”сите” 
се додава зборот “вакцинирани”.

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

Бр. 02-3291/2
Агенција за храна и 

ветеринарство
22 мај 2015 година Директор,

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р.
_________

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2915.
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија-Скопје согласно  чл.9 т.3 чл.43 и чл.47 од  Зако-
нот за Советот  на Јавните обвинители на Република 
Македонија („Службен  весник РМ“ бр.150/07), во 
врска со член 5 од Законот за изменување и дополнува-
ње на законот за работни односи („Службен весник на 
РМ“ бр.113/14) на одржаната осумдесет и петта седни-
ца на ден  28.05.2015   година ја  донесе следната: 

О Д Л У К А

I
 На Слаѓана Џимревска родена на 25.6.1951 година, 

избрана на 20.7.2009 година за јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство Куманово, без ограничу-
вање на траење на мандатот, и се утврди престанок  на 
функцијата јавен обвинител  поради исполнување на ус-
ловите за старосна пензија.

II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос и 

престанува заклучно со 31.07.2015 година.

Совет на јавните обвинители
СОИ Бр. 3/15 на Република Македонија,

28 мај 2015 година Претседател,
Скопје Петар Аневски, с.р.

(*) Со овој правилник не се врши усогласување со европското зако-
нодавство.
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