10 декември 2014

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
5586.
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012,
15/2013, 69/2013 и 106/2013), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 2.12.2014 година,
донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2014 ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2014
година („Службен весник на Република Македонија“
бр.10/14 и 143/14) во членот 2 став (2) точка 8) во алинеја 4 бројот „1.000“ се заменува со бројот „999“.
Во алинеја 5 по зборовите „јаболкови насади со
број на садници од 400 до 999 по хектар“ се додаваат
зборовите „круша со број на садници од 330 до 1000
садници по хектар, вишна со број на садници од 500 до
1000 садници по хектар, актинидија со број на садници
од 550 до 1000 садници по хектар, праска со број на
садници од 330 до 599 садници по хектар, кајсија со
број на садници од 400 до 599 садници по хектар и цреша со број на садници од 240 до 599 садници по хектар“.
Во точката 4) по алинејата 1 се додава нова алинеја
2 која гласи:
„-Корисници на оваа подмерка се и земјоделските
стопанства – производители на кравјо, овчо и козјо
млеко регистрирани како одгледувачи на говеда, овци
и кози во Регистарот на одгледувалишта на одредени
видови животни (говеда, овци и кози) за произведеното
млеко за период од октомври 2013 година до септември 2014 година, за потребите на сопствениот преработувачки капацитет запишан во регистарот на откупувачи на земјоделски производи; “.
Во точка 14) во алинејата 2 зборовите „од 3-5.000
грла“ се заменуваат со зборовите „од 5-5.000 грла“ и
бројот „5.0001“ се заменува со бројот „5.001“.
Во ставот (4) воведната реченица се менува и гласи:
„Поблиските критериуми за вршење на земјоделска
дејност во подрачја со ограничени можности за производство од дел II, код на мерка 211 и за органското
производство од дел II, код на мерка 215 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за
2014 година, како и висината на директните плаќања се
следни:“.
Во ставот (4) точка 1) алинеја 1 по точката „11)“ се
додава точката „12).
Член 2
Во членот 3 во ставот (4) по втората реченица се
додава нова реченица која гласи:
„При контролата на самото место утврдувањето на
големината на површината на декларираната култура
се врши на целокупната парцела евидентирана во Системот за идентификација на земјишни парцели (СИЗП)
и за сите СИЗП парцели, кои како подлога целосно или
делумно ги имаат катастарските парцели евидентирани
во Единствениот регистар на земјоделски стопанства и
кои се наведени во барањето.“
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Член 3
Во членот 4 став (1) во точка (1), по зборовите
„член 2 став (2) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 10)“ точката „11)“ се брише.
Член 4
Барањата за директни плаќања за произведено и
предадено кравјо, овчо и козјо млеко земјоделските
стопанства – производители на кравјо, овчо и козјо
млеко регистрирани како одгледувачи на говеда, овци
и кози во Регистарот на одгледувалишта на одредени
видови животни (говеда, овци и кози) за произведеното
млеко за период од октомври 2013 година до септември 2014 година, за потребите на сопствениот преработувачки капацитет запишан во регистарот на откупувачи на земјоделски производи, можат да ги поднесуваат од денот на влегувањето во сила на оваа уредба до
15 декември 2014 година.
Член 5
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9613/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

5587.
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој
при Советот на Европа по Договорот за заем по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица
со ниски приходи” („Службен весник на Република
Македонија” бр. 41/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.12.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТАНОВИ ИЗГРАДЕНИ ПО „ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ КОИ ЌЕ СЕ
ИЗДАВААТ НА ЛИЦА СО НИСКИ ПРИХОДИ“
Член 1
Во Одлуката за услови и критериуми за распределба на станови изградени по „Проектот за изградба на
станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
51/2003, 55/2006, 50/2007, 30/2008, 162/2008 и 17/2014)
членот 10-а се менува и гласи:
„Член 10-а
Корисниците на становите изградени по „Проектот
за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со
ниски приходи“ се категоризираат во четири групи и
тоа:
1. Лица во социјален ризик
2. Лица со ниски приходи
3. Лица со просечни приходи и
4. Лица со високи приходи.“.
Член 2
Членот 10-б се менува и гласи:
„Член 10-б
(1)Лицата од член 10-а точка 1 од оваа одлука се
лица приматели на социјална или постојана парична
помош и имаат право на закуп на стан доколку ги исполнуваат следните услови:
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- да се државјани на Република Македонија;
- лицето, неговиот брачен другар и сите членови на
неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа
или куќа за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на
Република Македонија.
(2)Лицата од член 10-а точка 1 од оваа одлука можат да поднесат барање за склучување на договор за
закуп на станот до Акционерското друштво за изградба
и стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката (во понатамошниот текст: Акционерското друштво), при што треба да ја
приложат следната документација:
- уверение за државјанство;
- копија од лична карта која ќе се користи согласно
Законот за заштита на лични податоци;
- изјави заверени кај нотар од лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство дека немаат стан, куќа, куќа за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна
сопственост на територијата на Република Македонија,
а за членовите на заедничкото домаќинство кои не се
полнолетни изјава дава родителот, неговиот законски
застапник или старателот;
- изјава заверена кај нотар под морална, материјална и кривична одговорност за валидноста на поднесените документи од страна на лицето-подносител на барањето;
- уверение за евидентиран - запишан недвижен
имот - стан, куќа, куќа за одмор или деловен простор
издаден од Агенцијата за катастар на недвижности на
Република Македонија за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;
- уверение за платени даноци издадено од даночни
органи во општината за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;
- потврда од Центарот за социјална работа во општината или од Центрите за социјална работа во општините на градот Скопје на чија територија се наоѓа
станот дека лицето е корисник на социјална или постојана парична помош;
- потврда од Агенција за вработување за статусот
на работен однос за сите полнолетни членови од заедничкото домаќинство на лицето.
(3)Доколку лицата од член 10-а точка 1 од оваа одлука имаат поднесено барање за закуп на стан со целокупната документација согласно став (2) на овој член и
ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акционерското друштво со нив ќе склучи договор за закуп на
стан без право на откуп, без плаќање на закупнина за
станот се додека истите се приматели на социјална или
постојана парична помош.“.
Член 3
Членот 10-в се менува и гласи:
„Член 10-в
(1)Лицата од член 10-а точка 2 од оваа одлука се
лица со вкупен приход во заедничкото домаќинство од
максимум 1,5 просечна нето плата (според последниот
објавен податок од Државниот завод за статистика на
Република Македонија) и имаат право на закуп на стан
односно откуп на стан доколку ги исполнуваат следните услови:
- да се државјани на Република Македонија;
- да немаат долг по основ на закупнина, освен за лицата кои ќе поднесат барање за откуп на стан;
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- лицето, неговиот брачен другар и сите членови на
неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа
или куќа за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на
Република Македонија.
(2) Лицата од член 10-а точка 2 од оваа одлука можат да поднесат барање за склучување на договор за
закуп на станот или барање за откуп на станот до Акционерското друштво, при што треба да ја приложат
следната документација:
- уверение за државјанство;
- копија од лична карта која ќе се користи согласно
Законот за заштита на лични податоци;
- изјави заверени кај нотар од лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство дека немаат стан, куќа, куќа за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна
сопственост на територијата на Република Македонија,
а за членовите на заедничкото домаќинство кои не се
полнолетни изјава дава родителот, неговиот законски
застапник или старателот;
- изјава заверена кај нотар под морална, материјална и кривична одговорност за валидноста на поднесените документи од страна на лицето-подносител на барањето;
- уверение за евидентиран - запишан недвижен
имот - стан, куќа, куќа за одмор или деловен простор
издаден од Агенцијата за катастар на недвижности на
Република Македонија за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;
- уверение за платени даноци издадено од даночни
органи во општината за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;
- потврда за висината на месечната исплатена плата
остварена за последните три месеци за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко
домаќинство;
- потврда од Агенција за вработување за статусот
на работен однос за сите полнолетни членови од заедничкото домаќинство на лицето.
(3)Доколку лицата од член 10-а точка 2 од оваа одлука имаат поднесено барање за закуп на стан со целокупната документација согласно став (2) на овој член и
ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акционерското друштво со нив ќе склучи договор за закуп на
стан со право на откуп и тоа под следните услови:
- ако вкупниот приход во заедничкото домаќинство
изнесува максимум 2 минимални нето плати, цената за
закуп на стан ќе изнесува 25 ден/м2 или
- ако вкупниот приход во заедничкото домаќинство
изнесува помеѓу 2 минимални нето плати и 1,5 просечна нето плата, цената за закуп на стан ќе изнесува 35
ден/м2.
(4)Доколку лицата од член 10-а точка 2 од оваа одлука имаат поднесено барање за откуп на стан со целокупната документација согласно став (2) на овој член и
ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акционерското друштво со нив ќе склучи договор за купопродажба на стан со плаќање во готово или на одложено
плаќање под следниве услови:
- со минимално учество од 5% од вкупната вредност на станот;
- со рок на отплата максимум до 30 години односно
360 еднакви месечни рати и
- фиксна каматна стапка од 4% на годишно ниво.“.
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Член 4
Членот 10-г се менува и гласи:
„Член 10-г
(1)Лицата од член 10-а точка 3 од оваа одлука се
лица со вкупен приход во заедничкото домаќинство кој
изнесува помеѓу 1,5 просечна нето плата и 2,5 просечна нето плата (според последниот објавен податок од
Државниот завод за статистика на Република Македонија) и имаат право на закуп на стан односно откуп на
стан доколку ги исполнуваат следните услови:
- да се државјани на Република Македонија;
- да немаат долг по основ на закупнина, освен за лицата кои ќе поднесат барање за откуп на стан;
- лицето, неговиот брачен другар и сите членови на
неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа
или куќа за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на
Република Македонија.
(2)Лицата од член 10-а точка 3 од оваа одлука можат да поднесат барање за склучување на договор за
закуп на станот или барање за откуп на станот до Акционерското друштво, при што треба да ја приложат
следната документација:
- уверение за државјанство;
- копија од лична карта која ќе се користи согласно
Законот за заштита на лични податоци;
- изјави заверени кај нотар од лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство дека немаат стан, куќа, куќа за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна
сопственост на територијата на Република Македонија,
а за членовите на заедничкото домаќинство кои не се
полнолетни изјава дава родителот, неговиот законски
застапник или старателот;
- изјава заверена кај нотар под морална, материјална и кривична одговорност за валидноста на поднесените документи од страна на лицето-подносител на барањето;
- уверение за евидентиран - запишан недвижен
имот - стан, куќа, куќа за одмор или деловен простор
издаден од Агенцијата за катастар на недвижности на
Република Македонија за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;
- уверение за платени даноци издадено од даночни
органи во општината за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;
- потврда за висината на месечната исплатена плата
остварена за последните три месеци за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко
домаќинство;
- потврда од Агенција за вработување за статусот
на работен однос за сите полнолетни членови од заедничкото домаќинство на лицето.
(3)Доколку лицата од член 10-а точка 3 од оваа одлука имаат поднесено барање за закуп на стан со целокупната документација согласно став (2) на овој член и
ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акционерското друштво со нив ќе склучи договор за закуп на
стан со право на откуп и тоа под следните услови:
- ако вкупниот приход во заедничкото домаќинство
изнесува помеѓу 1,5 просечна нето плата и 2 просечни
нето плати, цената за закуп на стан ќе изнесува 62
ден/м2 или
- ако вкупниот приход во заедничкото домаќинство
изнесува помеѓу 2 просечни нето плати и 2,5 просечни
нето плати, цената за закуп на стан ќе изнесува 95
ден/м2.
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(4)Доколку лицата од член 10-а точка 3 од оваа одлука имаат поднесено барање за откуп на стан со целокупната документација согласно став (2) на овој член и
ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акционерското друштво со нив ќе склучи договор за купопродажба на стан со плаќање во готово или на одложено
плаќање под следниве услови:
- со минимално учество од 20% од вкупната вредност на станот;
- со рок на отплата максимум до 30 години односно 360 еднакви месечни рати и
- фиксна каматна стапка од 4% на годишно ниво.“.
Член 5
Членот 10-д се менува и гласи:
„Член 10-д
(1)Лицата од член 10-а точка 4 од оваа одлука се
лица со вкупен приход во заедничкото домаќинство кој
изнесува над 2,5 просечни нето плати (според последниот објавен податок од Државниот завод за статистика на Република Македонија) и имаат право на закуп на
стан односно откуп на стан доколку ги исполнуваат
следните услови:
- да се државјани на Република Македонија;
- да немаат долг по основ на закупнина, освен за лицата кои ќе поднесат барање за откуп на стан;
- лицето, неговиот брачен другар и сите членови на
неговото заедничко домаќинство да немаат стан, куќа
или куќа за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на
Република Македонија.
(2) Лицата од член 10-а точка 3 од оваа одлука можат да поднесат барање за склучување на договор за
закуп на станот или барање за откуп на станот до Акционерското друштво, при што треба да ја приложат
следната документација:
- уверение за државјанство;
- копија од лична карта која ќе се користи согласно
Законот за заштита на лични податоци;
- изјави заверени кај нотар од лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство дека немаат стан, куќа, куќа за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна
сопственост на територијата на Република Македонија,
а за членовите на заедничкото домаќинство кои не се
полнолетни изјава дава родителот, неговиот законски
застапник или старателот;
- изјава заверена кај нотар под морална, материјална и кривична одговорност за валидноста на поднесените документи од страна на лицето-подносител на барањето;
- уверение за евидентиран - запишан недвижен
имот - стан, куќа, куќа за одмор или деловен простор
издаден од Агенцијата за катастар на недвижности на
Република Македонија за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;
- уверение за платени даноци издадено од даночни
органи во општината за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко домаќинство;
- потврда за висината на месечната исплатена плата
остварена за последните три месеци за лицето, неговиот брачен другар и сите членови на неговото заедничко
домаќинство;
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- потврда од Агенција за вработување за статусот
на работен однос за сите полнолетни членови од заедничкото домаќинство на лицето.
(3) Доколку лицата од член 10-а точка 4 од оваа одлука имаат поднесено барање за закуп на стан со целокупната документација согласно став (2) на овој член и
ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акционерското друштво со нив ќе склучи договор за закуп
на стан со право на откуп, при што цената за закупот
на станот ќе изнесува 190 ден/м2.
(4) Доколку лицата од член 10-а точка 4 од оваа одлука имаат поднесено барање за откуп на стан со целокупната документација согласно став (2) на овој член и
ги исполнат условите од став (1) на овој член, Акционерското друштво со нив ќе склучи договор за купопродажба на стан со плаќање во готово или на одложено
плаќање под следниве услови:
- со минимално учество од 30% од вкупната вредност на станот;
- со рок на отплата максимум до 30 години односно
360 еднакви месечни рати и
- фиксна каматна стапка од 4% на годишно ниво.“.
Член 6
По членот 10-д се додаваат три нови членови 10-ѓ,
10-е и 10-ж кои гласат:
„Член 10-ѓ
(1)Лицата од член 10-а на оваа одлука на кои им е
истечен рокот за закуп утврден во Договорот за закуп
на стан како и лицата кои имаат склучено Договори за
закуп на стан на неопределено време со одложен услов,
треба да поднесат барање со целокупната документација согласно член 10-б став (2),член 10-в став (2), член
10-г став (2) и член 10-д став (2) за склучување на договор за закуп на станот или барање за откуп на станот
до Акционерското друштво заклучно со 31.03.2015 година.
(2) Лицата од член 10-а на оваа одлука на кои до
31.03.2015 година не им е истечен рокот за закуп утврден во Договорот за закуп на стан, може да поднесат
барање со целокупната документација согласно член
10-б став (2), член 10-в став (2),член 10-г став (2) и
член 10-д став (2) за склучување на договор за закуп на
станот или барање за откуп на станот до Акционерското друштво и тоа во рокот од став (1) на овој член или
најдоцна во рок од 30 дена пред истекот на рокот за закуп утврден во Договорот за закуп на стан.
(3) Лицата од член 10-а на оваа одлука кои во роковите од став (1) и (2) на овој член нема да поднесат барање со целокупната документација согласно член 10-б
став (2), член 10-в став (2),член 10-г став (2) и член 10д став (2) за склучување на договор за закуп на станот
или договор за купопродажба на станот, или кои нема
да ги исполнат потребните услови согласно член 10-б
став (1), член 10-в став (1),член 10-г став (1) и член 10д став (1) или кои нема да склучат договор за закуп на
стан или договор за купопродажба на стан ќе се смета
дека го користат станот без правен основ и ќе се применат одредбите од членот 87 од Законот за домување.
Член 10-е
(1) Постапката за закуп на становите ја спроведува
Акционерското друштво, во рок од три месеци од денот на поднесувањето на комплетното барање.
(2) Доколку лицата од член 10-а точка 2, 3 и 4 од
оваа одлука имаат заостанат долг по основ на закупнина, истиот треба да го платат пред склучување на новиот договор за закуп на стан.
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(3) Договорот за закуп на стан се склучува за времетраење од пет години, а по истекот на овој рок закупецот поднесува ново барање со целокупната документација до Акционерското друштво во согласност со категоријата во која се наоѓа согласно член 10-а од оваа
одлука, а заради склучување на Договор за закуп на
стан или Договор за купопродажба на станот.
(4) Доколку кај закупецот на станот по склучување
на новиот договор за закуп на стан настанат промени
во висината на приходите остварени по основ на плата
во неговото заедничко домаќинство истиот за тоа треба
да го извести Акционерското друштво и да поднесе барање со комплетната потребна документација согласно
член 10-б став (2), член 10-в став (2),член 10-г став (2)
и член 10-д став (2) заради склучување на друг договор
за закуп на стан или склучување на купопродажен договор во согласност со категоријата во која се наоѓа по
настанатата промена.
(5) Акционерското друштво е должно да врши периодични проверки најмалку еднаш годишно на лицата
од член 10-а од оваа одлука во поглед на висината на
приходите остварени по основ на плата во нивното заедничко домаќинство како и на условите согласно член
10-б став (1), член 10-в став (1),член 10-г став (1) и
член 10-д став (1) врз основа на кои е склучен договорот за закуп на стан.
(6) Доколку Акционерското друштво при вршењето
на периодичните проверки од став (5) на овој член утврди дека настанала промена во поглед на висината на
приходите остварени по основ на плата во нивното заедничко домаќинство на закупецот, на истиот ќе му
достави писмено известување согласно кое закупецот
треба во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето да поднесе барање со целокупната документација до Акционерското друштво во согласност со категоријата од член 10-а на оваа одлука во која се наоѓа
по настанатата промена.
(7) Доколку Акционерското друштво при вршењето
на периодичните проверки од став (5) на овој член утврди дека настанала промена на условите врз основа на
кои е склучен договорот за закуп на стан, истото поведува постапка за раскинување на Договорот за закуп на
стан.
(8) Доколку закупецот не постапи согласно став (4)
и (6) на овој член ќе се смета дека го користи станот
без правен основ и ќе се применат одредбите од членот
87 од Законот за домување.
Член 10-ж
(1)Постапката за откуп на становите ја спроведува
Акционерското друштво, кое ги склучува Договорите
за купопродажба на стан во рок од 15 дена од денот на
добивањето на позитивното мислење од Државното
правобранителство на Република Македонија.
(2) Доколку лицата од член 10-а точка 2, 3 и 4 од
оваа одлука имаат заостанат долг по основ на закупнина, истиот заедно со засметаната камата може да го
платат пред склучување на договорот за купопродажба
на стан или истиот може во целост да се додаде на продажната вредност на станот.
(3) Вредноста на станот се определува согласно
Уредбата за методологија за утврдување на вредноста
на станот, како и методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови
за службени потреби, за привремен закуп и закупот на
станови за определена намена.
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(4) Договорите за купопродажба на стан склучени
во готово или на одложено плаќање задолжително содржат одредба со која на купувачот му се забранува да
го отуѓи станот во идните пет години сметајќи од денот на конечната исплата на станот. Оваа забрана за
конкретниот стан се запишува во јавните книги за запишување на права на недвижности.
(5) Средствата остварени од продажбата на становите ќе се уплаќаат на посебна наменска сметка која за
оваа намена ќе ја отвори Акционерското друштво.
Средствата од оваа сметка ќе бидат наменети исклучиво за изградба на најмалку ист број на станови колку
што ќе бидат продадени на корисниците, а ново изградените станови ќе се користат за иста намена согласно
оваа одлука и ќе бидат распределени на лица со ниски
приходи.“.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

Член 7
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-9747/1
2 декември 2014 година
Скопје

Бр. 42-8897/1
2 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

5588.
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.12.2014 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2015
ГОДИНА
1.Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2015 година, бр.02-5965/1 од 16.10.2014 година, донесена од Управниот одбор на ЈП Службен
весник на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година.
2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2015
година, бр. 02-5966/1 од 16.10.2014 година, донесена од
Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република
Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2014 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

5590.
Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија" бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
115/2007, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013,
41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.12.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ, АКТИ И
НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО
ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
дополнување на Одлуката за утврдување на цената за
објавување огласи, акти и неважечки документи во
службеното гласило „Службен весник на Република
Македонија“, бр.02-6481/2 од 7.11.2014 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие
„Службен весник на Република Македонија“ - Скопје,
на седницата, одржана на 7.11.2014 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-9746/1
2 декември 2014 година
Скопје

Бр. 42-9749/1
2 декември 2014 година
Скопје

5589.
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14 и 138/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.12.2014 година,
донесе

5591.
Врз основа на член 54-а став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија" бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.12.2014 година, донесе

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

