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Член 2 
Со Меѓуминистерската комисија за Пилот проектот 

за локален развој на регионот Дебар и Река ќе раководи 
министерот за култура.   

 
Член 3 

Членови на Меѓуминистерската комисија за Пилот 
проектот за локален развој на регионот Дебар и Река се 
министрите кои раководат со: 

1. Министерството за култура, 
2. Министерството за животна средина и просторно 

планирање, 
3. Министерството за локална самоуправа,  
4. Министерството за економија, 
5. Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство, 
6. Раководителот на Управувачкиот комитет. 
 

Член 4 
Меѓуминистерската комисија за Пилот проектот за 

локален развој на регионот Дебар и Река политички го 
потврдува проектот, обезбедува усогласеност со нацио-
налните политики и цели, обезбедува врска помеѓу ло-
калните и националните интереси, одлучува за усвоју-
вање на проектниот процес, неговите резултати (локал-
ни и национални), спроведливи опции и предлози кои 
имаат за цел да ја унапредат практиката на национално 
ниво. 

 
Член 5 

Меѓуминистерската комисија за Пилот проектот за 
локален развој на регионот Дебар и Река ќе донесе Де-
ловник за својата работа.  

 
Член 6 

Стручно-административните работи на Меѓумини-
стерската комисија за Пилот проектот за локален раз-
вој на регионот Дебар и Река ќе ги врши Координато-
рот на проектот и Управата за заштита на културното 
наследство, орган во состав на Министерството за кул-
тура. 

 
Член 7 

Меѓуминистерската комисија за Пилот проектот за 
локален развој на регионот Дебар и Река годишно ќе ја 
информира Владата на Република Македонија за своја-
та работа. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
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2637. 
Врз основа на  член 38 од Законот за управување со 

пакување и отпад од пакување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 161/2009 и 47/2011),  Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 17.8.2011 година  донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА  КОМИСИЈА ЗА УПРАВУ-

ВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со ова одлука се формира Комисија за управување 

со отпад од пакување во следниот состав: 
 
1. За  претседател:  
Абдилаќим Адеми, Министер за животна средина и 

просторно планирање, претседател 
 
2. За членови: 
- Ана Каранфилова Мазневска, раководител на Сектор 

за управување со отпад, Управа за животна средина; 
- Ленче Ќурчиева, помошник раководител на Се-

ктор за ЕУ во Министерството за животна средина и 
просторно планирање; 

- Тахир Шаќири, државен советник од Министерс-
тво за финансии; 

- Филип Ивановски, извршен директор на „ПАКО-
МАК“ ДОО Скопје, Друштво за управување со пакува-
ње и отпад од пакување; 

- Орце Павлов, претставник од правното лице кое 
поседува дозвола за постапување со отпад – директор,  
„Павор“ ДООЕЛ од Велес; 

- Јовица Стефаноски, претставник од правното лице 
кое поседува дозвола за постапување со отпад – дире-
ктор, Агропал ДООЕЛ, Тетово; 

- Душко Христов, претставник од невладина орга-
низација „4х4х4 Балкански мостови“; 

- Зорица Мешкова, претставник од Стопанска комо-
ра на Македонија; 

- Шофкет Азари, државен советник во Министерс-
тво за економија; 

- Ивана Серафимова, претставник од ЗЕЛС, и  
-  Елизабета Спиридонова, претставник од Здруже-

нието на потрошувачи на Македонија.  
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија. “ 
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