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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2617.
Врз основа на член 11, став 1 и 2 и член 12 од Одлуката за организација и делокруг на работа на Кабинетот
на Претседателот на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 30/2000), донесувам

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2618.
Врз основа на член 52 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), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
3.11.2009 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА И ПРИЗНАНИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА

I
Со оваа одлука се утврдува составот и се именуваат
претседателот и членовите на Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Македонија.
II
Комисијата за одликувања и признанија на Претседателот на Република Македонија се состои од претседател и 14 (четиринаесет) членови.
III
За претседател на Комисијата за одликувања и
признанија на Претседателот на Република Македонија
се именува
- академик Љупчо Коцарев.
За членови на Комисијата се именуваат:
- акад. Гане Тодоровски,
- акад. д-р Алајдин Абази,
- проф. д-р Велимир Стојковски,
- проф. д-р Бранислав Саркањац,
- проф. д-р Сена Ариф,
- проф. д-р Гоце Џуклевски,
- м-р Златко Стефковски,
- генерал потполковник Мирослав Стојановски,
- Артим Шаќири,
- Индира Кастратовиќ,
- Мики Јовановски-Џафер,
- Братислав Димитров,
- Јован Јоновски, и
- Златко Калеников.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука,
на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи Бр.03-494/5 од 2.10.2009 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 19-5040/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
__________

2619.
Врз основа на член 52 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), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
3.11.2009 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи Бр.03-314/2 од 5.10.2009 година.

IV
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 07-1011
6 ноември 2009 година
Скопје

Бр.19-5076/1
3 ноември 2009 година
Скопје

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

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
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- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на
Лиценцата и
- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност
по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.
Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и
банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.
5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата
не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата
од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.
7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.
8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр.19-5306/1
3 ноември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
_____________

2629.
По извршеното срамнување на изворниот текст
утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок и
за давање на користење недвижна ствар на НУ Центар
за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, објавена во
„Службен весник на Република Македонија“ бр.
126/2009 од 16.10.2009 година, направена е техничка
грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ
НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“
– СТРУГА
Во член 1 наместо зборот „поседовен“ треба да
стои зборот „Имотен“ и наместо бројот „2233/5“ треба
да стои бројот „2233/1“.
Бр. 19-4841/2
3 ноември 2009 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
2630.
Врз основа на член 45 став 7 од Законот за тутун и
тутунски производи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 24/06 и 88/08), министерот за здравство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛИКИТЕ ОД ШТЕТНОТО
ДЕЈСТВО НА ТУТУНОТ
Член 1
Во Правилникот за сликите од штетното дејство на
тутунот („Службен весник на Република Македонија“
бр. 94/09) Прилогот бр. 1 се менува со нов Прилог бр.
1, кој е составен дел на овој правилник.
Во член 2 ставот 2 се менува и гласи:
„Секоја слика дадена во Прилогот бр. 1 е составена
од фотографија или друга илустрација и соодветен
текст од дополнителните предупредувања од членот 43
став 1 точка 7 потточка б) од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“, број 24/06 и 88/08) и, заедно со рамката, претставува засебна и единствена графичка целина (во натамошниот текст: слика), чии пропорции, структура и
бои не се менуваат, освен во случаите од членот 2-а од
овој правилник.“
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Сликите се печатат со употреба на четири стандардни процес-мастила (CMYK систем на боја: цијан,
магента, жолта, црна) со резолуција за печатење од најмалку 300 пиксели за инч (ppi).“
Член 2
По членот 2 се додаваат два нови члена 2-а и 2-б,
кои гласат:
„Член 2-а
Во случаите кога тоа го бара големината на пакувањата на тутунските производи, сликите се прилагодуваат со соодветно менување на големината на буквите
и структурата на линиската поставеност на текстот, како и со менување на поставеноста на фотографијата
или другата илустрација во однос на соодветниот текст
од дополнителните предупредувања.
Графичко-техничкото уредување на текстот од дополнителните предупредувања обезбедува негова лесна читливост.
Графичко-техничкото уредување на фотографиите
и другите илустрации се прави со нивно пропорционално скалирање, прилагодено на површината што ја
заземаат во однос на површината на соодветниот текст
од дополнителните предупредувања.
Кога соодносот меѓу висината и ширината на пакувањето е помал од 0,8, при што соодветниот текст од
дополнителното предупредување се наоѓа под фотографијата или другата илустрација, текстот се поместува
десно од неа, а кога соодносот меѓу висината и шири-
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ната на пакувањето е поголем од 1, 2, при што соодветниот текст од дополнителното предупредување се наоѓа странично од фотографијата или другата илустрација, текстот се поместува под неа.
Член 2-б
Сликите, како и видот на буквите (фонт), фотографиите и другите илустрации потребни за печатење на
сликите за случаите од членот 2-а од овој правилник,
заедно со Водичот за графичко уредување (Guidance
document for editing of combined warnings), ги обезбедува Министерството за здравство во електронска форма
и во формат погоден за обработка и подготовка за печатење.“
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-8836/1
2 ноември 2009 година
Скопје

Министер,
д-р Бујар Османи, с.р.

9 ноември 2009

9 ноември 2009
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