Број 6

15 јануари 2015, четврток

www.slvesnik.com.mk

година LXXI
contact@slvesnik.com.mk

СОДРЖИНА
104.

105.
106.

107.

108.

Одлука за објавување јавен конкурс за избор на претседател и членови на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа
на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка ................................
Одлука за именување на членови
на Комисијата на Агенцијата за
пошти ...................................................
Одлука за определување на дневниците за службено патување во
странство на пратениците во Собранието на Република Македонија ....
Решение за именување вршител на
должноста директор - владин агент
на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот
суд за човекови права .........................
Правилник за начинот, потребната
документација и обрасците на барањата во постапката за утврдување
на исполнетост на условите за почеток со работа на установа за социјална заштита, впишување на
здружението во регистарот на здруженија од областа на социјалната
заштита и издавање на дозвола за
самостојно вршење на работи од
социјална заштита како професионална дејност од физичко лице ..........

Стр.
109.

2
2
110.
3
111.
7

112.
113.
114.
115.

7

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за издавање,
продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на
стручните лица во установите за социјална заштита, висината на трошокот за издавање на лиценца,
формата, содржината и образецот
на лиценцата за работа ........................
Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................

Стр.

13
13
13
13
14
14
14

Стр. 2 - Бр. 6

116.
117.
118.
119.

Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................
Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ...........................

15 јануари 2015

Стр.
120.
14
121.
14
15
15

122.

Стр.
Решение за ставање во примена на
базата на податоци од дигиталните
катастарски планови ............................
15
Решение од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија……………………………..
16
Објава за стапката на трошоците
на живот за месец декември 2014
година ...................................................
16
Огласен дел......................................
1-48

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
104.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 3 од Законот
за основање на Државна комисија за одлучување во
втор степен во областа на инспекцискиот надзор и
прекршочната постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2014), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 14 јануари
2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА
ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА
КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН
ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И
ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА
I. Собранието на Република Македонија објавува
јавен конкурс за избор на претседател и шест члена на
Државната комисија за одлучување во втор степен во
областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка (во натамошниот текст: Државната комисија).
II. За претседател на Државната комисија се избира лице кое:
- е државјанин на Република Македонија;
- во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција
забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен правен факултет;
- има најмалку шест години работно искуство на
управни работи;
- поседува еден од следниве меѓународно признати
сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:
1. ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,
2. ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
3. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
4. ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
5. БУЛАТС (BULATS ) - најмалку 60 бода или
6. АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и
- да има положено психолошки тест и тест за интегритет.
III. За член на Државната комисија се избира лице
кое:
- е државјанин на Република Македонија;
- во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција
забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен образование;

- има најмалку четири години работно искуство на
правни работи;
- поседува еден од следниве меѓународно признати
сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:
1. ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,
2. ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
3. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
4. ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
5. БУЛАТС (BULATS ) - најмалку 60 бода или
6. АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и
- да има положено психолошки тест и тест за интегритет.
IV. Заинтересираниот кандидат личната биографија, пријавата за учество на овој конкурс и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точките II. и/или III. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, може да ги поднесе до Собранието на Република Македонија најдоцна
до 30 јануари 2015 година.
V. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на
Република Македонија" и во весниците "Дневник" и
"Лајм".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-177/1
14 јануари 2015 година
Скопје

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

105.
Врз основа на членот 14 од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“
број 158/10, 27/14, 42/14 и 187/14), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ
1. За членови на Комисијата на Агенцијата за пошти се именуваат:
- Кристина Ј. Гацоска, магистер на биотехнички
науки од Битола и
- Суад Бајрами, дипломиран по Бизнис Администрација - Финансии од с.Милетино, Брвеница.
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-176/1
14 јануари 2015 година
Скопје

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

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ
И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
106.
Врз основа на член 31 став 1 алинеја 6 и став 2 од Законот за пратениците („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2005, 161/2008, 51/2011 и 109/14) и член 2 точка
7 став 2 алинеја 12 од Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/2014, 114/2014
и 142/14), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницaта одржана на 14 јануари 2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО НА ПРАТЕНИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Пратениците во Собранието на Република Македонија имаат право на дневница за службено патување
во странство при реализирањето на редовната и повремената (ад хок) меѓународна соработка на Собранието.
Највисоките износи на дневницата за службено патување на пратениците за одделни држави изнесуваат:
Држава
Износ
на дневница
1. Исламска Република Авганистан
- за сите места...................................
116 САД долари
2. Република Албанија
- за сите места..................................
74 евра
3. Народна Демократска Република
Алжир
- за местата: Алжир, Оран и Анаба.
107 САД долари
- за други места ...............................
36 САД долари
4. Република Ангола
- за местото Луанда ........................
124 САД долари
- за други места...............................
62 САД долари
5. Република Аргентина
- за местата: Буенос Аирес, Барилохе, Мендоса и Мердел Плата......
101 САД долари
- за други места.................................
85 САД долари
6. Државна Заедница Австралија
129 австралиски
- за местата: Канбера, Сиднеј.........
долари
107 австралиски
- за другите места............................
долари
7. Република Австрија
- за сите места................................
94 евра
8. Кралство Бахреин
- за сите места ................................
113 САД долари
9. Народна Република Бангладеш
- за сите места .................................
108 САД долари
10. Кралство Белгија
- за сите места .................................
92 евра
11. Република Бенин
- за сите места .................................
118 САД долари
12. Повеќенационална Држава Бо106 САД долари
ливија
- за местата:Сукре, Санта Круз де
66 САД долари

ла Сиетра...........................................
- за местото Ла Паз..........................
- за другите места ...........................
13. Република Боцвана
- за местата: Габороне и Маун .......
- за другите места ............................
14. Република Босна и Херцеговина
- за сите места .................................
15. Федерална Република Бразил
- за местата: Рио де Жанерио, Сан
Луис, Сао Паоло, Ресифе, Баелем,
Амала, Баело Хоризонте, Салвадор, Бразилија, Флоријанополис и
Куритуба...........................................
- за другите места ............................
16.Република Бугарија
- за сите места...................................
17. Буркина Фасо
- за местото Уагадугу......................
- за другите места ............................
18. Република на Брегот на Слоновата Коска
- за местата:Јамусукро, Абиџан......
- за другите места ............................
19. Обединето Кралство на Велика
Британија и Северна Ирска
- за местото Лондон.........................
- за другите места ...........................
20. Република Венецуела
- за местата: Каракас, Исла де
Моргарита, Пуерто ла Круз и
Беленција ..........................................
- за другите места.............................
21. Социјалистичка Република Виетнам
- за местото Ханој ............................
- за другите места ............................
22. Република Гана
- за местото Акра.............................
- за местата: Кумаси, Такоради и Тамале
- за другите места.............................
23. Република Грција
- за местото Атина ..........................
- за другите места ...........................
24. Кооперативна Република Гвајана
- за местото Џорџтаун .....................
- за другите места ............................
25. Република Гватемала
- за местото Гватемала ....................
- за другите места............................
26. Република Гвинеја
- за местото Конакри ......................
- за другите места............................
27. Република Гвинеа Бисао
- за местото Бисао ............................
- за другите места ............................
28. Сојузна Република Германија
- за сите места ................................
29. Република Габон
- за местата: Либрвил и Порт
Жантил ..............................................
- за другите места ..........................
30. Грузија
- за местото Тбилиси........................
- за другите места ...........................
31. Кралство Данска
- за сите места .................................

46 САД долари

103 САД долари
55 САД долари
75 евра
121 САД долари

60 САД долари
75 евра
116 САД долари
61 САД долари
118 САД долари
61 САД долари
81 британски
фунти
71 британски
фунти
146 САД долари
92 САД долари
103 САД долари
55 САД долари
111 САД долари
69 САД долари
35 САД долари
81 евра
61 евра
109 САД долари
45 САД долари
102 САД долари
46 САД долари
122 САД долари
67 САД долари
119 САД долари
87 САД долари
87 евра
118 САД долари
76 САД долари
109 САД долари
55 САД долари
97 евра

Стр. 4 - Бр. 6

32. Доминиканска Република
- за сите места .................................
33. Сојузна Демократска Република Етиопија
- за местото Адис Абеба ................
- за другите места ...........................
34. Арапска Република Египет
- за местото Каиро............................
- за местата: Асуан, Александрија
и Луксор ...........................................
- за другите места ...........................
35. Република Еквадор
- за местата: Кито и Гвајакил .........
- за местото Киенса..........................
- за другите места ............................
36. Република Екваторијална Гвинеја
- за местото Малабо .......................
- за местото Бата...............................
- за другите места ............................
37. Република Естонија
- за местото Талин............................
- за другите места ............................
38. Демократска Република Конго
- за местата Киншаса, Лубумбаши.
- за другите места...........................
39. Република Замбија
- за местата: Лусака, Ндола и Ливингстон и Кивке.... ……………….
- за другите места............................
40. Република Зимбамбве
- за сите места..................................
41. Република Индија
- за местото Њу Делхи.....................
- за другите места...........................
42. Република Индонезија
- за местата: Џакарта и Бали .........
- за другите места ..........................
43. Исламска Република Иран
- за сите места..............................
44. Република Ирак
- за сите места ................................
45. Република Ирска
- за сите места ................................
46. Република Исланд
- за сите места...................................
47. Италијанска Република
- за местото Рим................................
- за другите места.............................
48. Држава Израел
- за местото Ерусалим......................
- за местото Тел Авив ......................
- за другите места ............................
49. Јамајка
- за сите места .................................
50. Јапонија
- за местото Токио...........................
- за другите места............................
51. Република Јемен
- за сите места .................................
52. Хашемитско Кралство Јордан
- за сите места .................................
53. Република Србија
- за местото Белград ........................
- за другите места.............................
54. Република Казахстан
- за местата Астана, Алма Ата .......
- за другите места.............................
55. Република Камерун
- за сите места..................................
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107 САД долари
112 САД долари
78 САД долари
102 САД долари
80 САД долари
50 САД долари
103 САД долари
77 САД долари
41 САД долари
118 САД долари
92 САД долари
61 САД долари
91 евра
52 евра
124 САД долари
35 САД долари
108 САД долари
79 САД долари
121 САД долари
105 САД долари
75 САД долари
109 САД долари
67 САД долари
117 САД долари
114 САД долари
86 евра
88 евра
93 евра
76 евра
116 САД долари
91САД долари
48 САД долари
112 САД долари
127 САД долари
99 САД долари
109 САД долари
112 САД долари
82 евра
48 евра
112 САД долари
47 САД долари
119 САД долари

56. Канада
- за местата: Отава, Монтреал,
Ванкувер и Торонто.........................
- за другите места.............................
57. Држава Катар
- за сите места ..................................
58. Република Кенија
- за местото Најроби........................
- за другите места ............................
59. Народна Република Кина
- за местата: Пекинг и Шангај ........
- за другите места ...........................
60. Република Кипар
- за сите места ..................................
61. Република Камбоџа
- за сите места .................................
62. Република Колумбија
- за местата:Богота, Картагена,
Кали, Медељин, Сан Андреас........
- за другите места ............................
63.Република Конго
- за местото Бразавил ......................
- за другите места............................
64.Демократска Народна Република Кореја
- за местото Пјонгјанг......................
- за другите места.............................
65. Република Кореја
- за местото Сеул и островот Јеју...
- за другите места.............................
66. Република Костарика
- за сите места ..................................
67. Република Куба
- за местото Хавана .........................
- за другите места.............................
68. Државата Кувајт
- за сите места ..................................
69. Демократска Народна Република
Лаос
- за сите места...................................
70. Кралство Лесото
- за местото Масеру .........................
- за другите места.............................
71. Република Летонија
- за местото Рига ..............................
- за другите места...........................
72. Република Литванија
- за местото Вилнус..........................
- за другите места.............................
73. Република Либан
- за местото Бејрут............................
- за другите места.............................
74. Република Либерија
- за местото Монровија....................
- за другите места.............................
75. Голема Социјалистичка Народна
Либиска Арапска Џамахирија-Либија
- за сите места...................................
76. Големо Војводство Луксембург
- за сите места ..................................
77. Република Мадагаскар
- за местата Антананариво, Носубе
- за другите места.............................
78. Република Малави
- за сите места...................................
79. Малезија
- за местото Куала Лумпур..............
- за другите места.............................
80. Република Мали
- за местото Бамако..........................
- за другите места............................

136 канадски долари
98 канадски долари
114 САД долари
108 САД долари
51 САД долари
121 САД долари
105 САД долари
81 евра
52 САД долари
111 САД долари
66 САД долари
132 САД долари
47 САД долари
123 САД долари
71 САД долари
119 САД долари
87 САД долари
106 САД долари
111 САД долари
50 САД долари
108 САД долари
35 САД долари
103 САД долари
53 САД долари
87 евра
41 евра
83 евра
45 евра
113 САД долари
47 САД долари
118 САД долари
43 САД долари
101 САД долари
81 евра
109 САД долари
72 САД долари
118 САД долари
108 САД долари
87 САД долари
117 САД долари
62 САД долари
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81. Република Малта
- за сите места...................................
82. Кралство Мароко
- за сите места .................................
83. Исламска Република Мавританија
- за местото Нуакшот......................
- за другите места.............................
84. Обединети Мексикански
Држави
- за местата:Искапапа и Захватанејо, Мексико Сити, Гвадалахара,Монтереј и Акапулко..............
- за други места...............................
85. Монголија
- за местото Улан Батор..................
- за други места.................................
86.Република Мозамбик
- за местото Maпуто........................
- за други места................................
87. Републичка Унија Мјанмар
- за сите места...................................
88. Република Молдова
- за сите места...................................
89.Федеративна Демократска Република Непал
- за местото Катманду.....................
- за други места.................................
90.Република Нигер
- за местото Нијамеј.........................
- за други места................................
91.Федеративна Република Нигерија
- за местата Абуџа и Лагос.............
- за другите места.............................
92.Република Никарагва
- за местото Мангава........................
- за други места................................
93.Кралство Норвешка
- за сите места..................................
94.Нов Зеланд
- за сите места...................................
95.Република Намибија- за местото Виндхук........................
- за други места................................
96.Султанат Оман
- за местата: Mускат, Саламах.........
- за други места.................................
97.Исламска Република Пакистан
- за местото Исламабад...................
- за други места...............................
98.Република Панама
- за местата:Панама, Бамаито
и Колон..............................................
- за други места.................................

Бр. 6 - Стр. 5

88 евра
101 САД долари

107 САД долари
63 САД долари

118 САД долари
78 САД долари
108 САД долари
52 САД долари
119 САД долари
54 САД долари
107 САД долари
106 евра

105 САД долари
50 САД долари
113 САД долари
68 САД долари

128 САД долари
76 САД долари
100 САД долари
51 САД долари
103 евра
141 австралиски
долари
102 САД долари
64 САД долари
108 САД долари
82 САД долари

105 САД долари
78 САД долари

102 САД долари
42 САД долари

99.Независна држава Папуа Нова
Гвинеја
- за сите места...................................
100.Република Парагвај
- за местото Aсунсион....................
- за други места................................
101.Република Перу
за местата:
- Лима................................................
- Куско и Икитос..............................
- за други места.................................
102. Република Полска
- за местото Варшава........................
- за други места................................
103.Државна заедница Порторико
- за сите места...................................
104.Португалска Република
- за сите места...................................
105. Република Руанда
за местата:
- Кигали.............................................
- Гисенеј............................................
- за други места ................................
106. Руска Федерација
за местата:
- Москва.............................................
- Санкт Петерсбург..........................
- за други места ................................
107. Романија
- за местото Букурешт......................
- за други места ...............................
108.Соединети Американски
Држави
- за местото Вашингтон ..................
- за местата:Њујорк, Атланта, Чикаго, Сан Франциско,Филаделфија, Лос Анџелес, Хонолулу.........
- за други места.................................
109. Кралство Саудиска Арабија
- за местата: Ријад, Ал Абах Адинах, Мунара, Ал Кхобар, Дарна и
Дамиан...............................................
- за други места................................
110. Република Сенегал
- за местото Дакар............................
- за други места ...............................
111. Република Судан
- за местата: Картум, Порт Судан...
- за други места................................
112. Република Словенија
- за сите места.................................
113. Република Ел Салвадор
- за местото Сан Салвадор...............
- за други места.................................
114. Демократска Република Сао
Томе и Принсипе - за сите места…

119 САД долари
105 САД долари
50 САД долари

112 САД долари
94 САД долари
72 САД долари
80 евра
53 евра
100 САД долари
88 евра

114 САД долари
94 САД долари
44 САД долари

103 евра
64 евра
46 евра
76 евра
27 евра

118 САД долари
123 САД долари

106 САД долари

107 САД долари
86 САД долари
119 САД долари
83 САД долари
117 САД долари
67 САД долари
82 евра
107 САД долари
65 САД долари
76 САД долари
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115. Република Сеишели
- за сите места..................................
116. Република Сиера Леоне
- за местото Фритаун .......................
- за други места..............................
117. Република Сингапур
- за сите места ...............................
118. Сириска Арапска Република
- за местата: Дамаск, Палмира и
Деир Езор, Латамија и Алепо .........
- за други места.................................
119. Словачка Република
- за сите места...................................
120. Република Сомалија
- за сите места..................................
121. Обединети Арапски Емирати
- за сите места..................................
122. Република Суринам
- за сите места..................................
123. Кралство Тајланд
- за сите места..................................
124. Обединета Република Танзанија
- за местата: Додома, Дар ес Салим
- за местата: Занзибар, Аруша и
Танга………………………………..
- за други места ...............................
125. Тогоанска Република
- за местото Ломе ............................
- за други места ...............................
126. Тајван
- за сите места..................................
127. Република Тринидад и Тобаго
- за сите места.................................
128. Република Тунис
- за местото Тунис ...........................
- за други места.................................
129. Туркменистан
- за местото Ашхабад.......................
- за други места.................................
130. Република Турција
- за местата: Анкара, Истамбул,
Измир, Бурса, Адана и Анталија.....
-за други места .................................
131. Република Уганда
- за местото Кампала .......................
- за други места.................................
132.Република Узбекистан
- за местото Ташкент........................
- за други места ...............................
133. Унгарија
- за сите места..................................
134. Украина
- за сите места ..................................
135. Република Филипини
- за местото Манила.........................
- за други места ...............................
136. Република Финска
- за сите места...................................
137. Република Франција
- за местата: Париз и Стразбур........
- за други места.................................
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116 САД долари
124 САД долари
52 САД долари
121 САД долари
96 САД долари
72 САД долари
83 евра
48 САД долари
118 САД долари
106 САД долари
113 САД долари

116 САД долари
86 САД долари
46 САД долари
121 САД долари
56 САД долари
76 САД долари
113 САД долари
98 САД долари
66 САД долари
112 САД долари
78 САД долари
82 евра
42 евра
103 САД долари
49 САД долари
116 САД долари
91 САД долари
79 евра
79 евра
116 САД долари
42 САД долари
92 евра
95 евра
85 евра

138. Република Хаити
- за местото Порто Пренс................
- за други места................................
139. Кралство Холандија
- за сите места..................................
140. Република Хондорас
- за местото Тегусигалпа..................
- за други места.................................
141. Хонгконг
- за сите места ..................................
142. Република Хрватска
- за сите места ..................................
143. Јужноафриканска Република
- за сите места ..................................
144. Република Чад
- за местото Нџамена........................
- за други места ................................
145.Република Чиле
- за сите места ..................................
146. Чешка Република
- за местото Прага ............................
- за други места ...............................
147. Република Џибути
- за местото Џибути .........................
- за други места ...............................
148. Кралство Шпанија
- за местата: Мадрид и Барселона...
- за други места ................................
149. Демократска Социјалистичка
Република Шри Ланка
- за местото Коломбо.......................
- за други места ................................
150. Швајцарска Конфедерација
- за сите места ..................................
151. Кралство Шведска
- за сите места ..................................
152. Кнежевство Лихтенштајн
- за сите места ..................................
153. Република Косово
- за сите места ..................................
154. Република Црна Гора
- за сите места...................................
155. За сите други земји
- за сите места ..................................

121 САД долари
42 САД долари
90 евра
105 САД долари
57 САД долари
116 САД долари
81 евро
102 САД долари
121 САД долари
60 САД долари
107 САД долари
82 евра
32 евра
112 САД долари
49 САД долари
87 евра
64 евра

108 САД долари
69 САД долари
130 швајцарски
франк
90 евра
130 швајцарски
франк
45 евра
78 евра
90 САД долари

Член 2
Износот на дневницата се исплатува, и тоа:
- 50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во случај кога сместувањето
не паѓа на товар на Собранието на Република Македонија,
- 20% од утврдената дневница, ако издатоците за
сместување и исхрана не паѓаат на товар на Собранието на Република Македонија и
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- 5% од утврдената дневница, ако издатоците за
стручно оспособување и усовршување не паѓаат на товар на Собранието на Република Македонија, а престојот е над 30 дена. Под стручно усовршување се подразбира посета на семинари, курсеви, симпозиуми и други
видови средби организирани во странство на мултилатерална и билатерална основа.
Член 3
Пресметката на издатоците за службено патување
во странство преку дневница се одредува, и тоа:
- една дневница - за секои 24 часа поминати на
службено патување во странство и ако вкупното патување трае подолго од 12 часа и
- половина дневница - за време од 12 часа поминати
на службено патување во странство, како и во случај
кога остатокот од времето во континуитет е подолго од
8 часа.
Член 4
Во случај кога заради прекин на патувањето со авион трошоците за исхрана и сместување ги сноси авионската компанија се исплатува 20% од утврдената дневница, односно 50% ако ги сноси само трошоците за
сместување.
Член 5
Организирањето на службените патувања и постапката при реализирањето на редовната и повремената
(ад хок) меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија го уредува со упатство генералниот секретар на Собранието на Република Македонија.
Член 6
Секторот за финансиски прашања на Собранието на
Република Македонија дневниците за службените патувања во странство ги пресметува согласно членовите
1, 2, 3 и 4 и упатството од член 5 на оваа одлука.
Член 7
Износот на дневниците за службеното патување во
странство го исплаќа Секторот за финансиски прашања
на Собранието на Република Македонија врз основа на
налогот за службено патување што се доставува за секое службено патување во странство, во рок од седум
дена од денот кога службеното патување е завршено.
Член 8
Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на дневниците за службено патување во странство на пратениците во Собранието на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ број 51/2009 и
115/2011).

Бр. 6 - Стр. 7

Член 9
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.
Претседател
на Комисијата за прашања на
Бр. 16-149/3
изборите и именувањата на
14 јануари 2015 година
Собранието на Република
Скопје
Македонија,
Зоран Илиоски,с.р.
_________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
107.
Врз основа на член 7став 2 од Законот за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за
човекови права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2009 и 43/2014), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 8 јануари 2015
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР - ВЛАДИН АГЕНТ НА БИРОТО ЗА
ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
1. За вршител на должноста директор – владин
агент на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права, орган во
состав на Министерството за правда, се именува м-р
Костадин Богданов, досегашен вршител на должноста
директор – владин агент.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-120/1
8 јануари 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

___________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
108.
Врз основа на член 198- г од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13,
187/13, 38/14, 44/14, 116/14 и 180/14), министерот за
труд и социјална политика, донесе

Стр. 8 - Бр. 6

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ВО ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТ
НА УСЛОВИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА
УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ВО РЕГИСТАРОТ
НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА И ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА
САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА КАКО ПРОФЕСИОНАЛНА
ДЕЈНОСТ ОД ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот, потребната документација и обрасците на барањата во постапката за утврдување на исполнетост на условите за почеток со работа на установа за социјална заштита, впишување на здружение во регистарот на здруженија од
областа на социјалната заштита и издавање на дозвола
за самостојно вршење на работи од социјална заштита
како професионална дејност од физичко лице.
Член 2
За утврдување на исполнетост на условите за почеток со работа на установа за социјална заштита се поднесува барање од страна на основачот на установата
до Министерството за труд и социјална политика на
образец –РУСЗ, кој е даден во Прилог бр.1 и е составен
дел на овој правилник.
Образецот - РУСЗ се печати на хартија со бела боја
на А4 формат и содржи податоци за основачот на установата за социјална заштита, податоци за контакт и
листа на документи кои се доставуваат во прилог.
Кон барањето од ставот 1 на овој член се приложува следната документација:
1. Акт за основање на установата за социјална заштита и
2. Предлог статут.
Член 3
За впишување на здружение во регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита се поднесува барање од страна на здружението до Министерството за
труд и социјална политикана образец –ЗОСЗ, кој е даден
во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.
Образецот - ЗОСЗ се печати на хартија со бела боја
на А4 формат и содржи податоци за називот на здружението, податоци за контакт и листа на документи кои
се доставуваат во прилог.
Кон барањето од ставот 1 на овој член се приложува следната документација :
1. Статут на здружението,
2. Програма за работа,
3. Докази за најмалку три реализирани проекти од
областа на социјалната заштита (со активности, цел,
целни групи, буџет, временски период),
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4. Решение за упис во Централен регистар на Република Македонија и
5. Доказ за економско и финансиско работење врз
основа на скратен сметководствен исказ од годишна
сметка.
Документацијата од ставот 3 точки 4 и 5 на овој
член, се прибавуваат по службена должност, по пат на
размена на податоците по електронски пат со надлежните институции, по дадена писмена согласност на
подносителот на барањето за користење на неговите
лични податоци.
Писмената согласност на подносителот за користење на податоците во постапката за впишување на здружение во регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита, се дава на образец-Изјава, кој е даден
во Прилог бр.3 и е составен дел на овој правилник.
Писмената согласност од ставот 5 на овој член се
печати на хартија со бела боја на А4 формат и содржи
име и презиме на подносителот на барањето, единствен
матичен број на граѓанинот, место и адреса на живеење, број, датум и орган кој ја издал личната карта,
содржина на изјавата и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 4
За издавање на дозвола за самостојно вршење на
работи од социјална заштита како професионална дејност од физичко лице се поднесува барање од страна
на физичкото лице до месно надлежниот центар за социјална работана образец -ПДФЛ, кој е даден во Прилог бр.4 и е составен дел на овој правилник.
Образецот - ПДФЛ се печати на хартија со бела боја на А4 формат и содржи: име и презиме на подносителот, адреса, единствен матичен број на граѓанинот,
број на лична карта , податоци за професионалната дејност за која се поднесува барањето и листа на документи кои се доставуваат во прилог.
Кон барањето од ставот 1 на овој член се приложува следната документација:
1. Доказ за завршено соодветно стручно образование;
2. Потврда дека не му е одземена или ограничена
деловната способност;
3. Потврда дека не му е одземено вршењето на родителското право;
4. Доказ дека има здравствена способност за вршење на дејноста и
5. Доказ дека располага со соодветен простор и опрема за работа.
Личните документи се приложуваат во оригинал
или како копии, заверени од нотар.
Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 10-164/1
9 јануари 2015 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.
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109.
Врз основа на член 131 став 5 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 116/14 и 180/14), министерот за
труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА
ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ
И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА
СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ВО УСТАНОВИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, ВИСИНАТА НА ТРОШОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА, ФОРМАТА,
СОДРЖИНАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА
ЗА РАБОТА
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните лица во установите за
социјална заштита, висината на трошокот за издавање
на лиценца, формата, содржината и образецот на лиценцата за работа ( „Службен весник на Република Македонија“ бр.4/12), во член 2 ставот 2 се менува и
гласи:
„ Кон барањето од ставот 1 на овој член се приложува:
- диплома или уверение за завршено високо образование со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1степен,
- доказ за државјанство на Република Македонија;
- доказ за живеалиште во Република Македонија;
- доказ дека со правосилна одлука не му е изречена
забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- кратка биографија;
- потврда за помината едукација, во траење од најмалку 40 часа, спроведена согласно со Програмата за
континуирана едукација на стручните работници во установите за социјална заштита на ЈУ Завод за социјални дејности;
- доказ дека стручниот работник е вработен во установа за социјална заштита, и
- доказ за платен надоместок за трошоците за издавање на лиценца за работа. “
Член 2
Во член 3 ставот 1 се менува и гласи:
„ Едукациите за лиценцирање на стручните лица се
вршат согласно Програмата за континуирана едукација на стручните работници во установите за социјална
заштита, донесена од страна на ЈУ Завод за социјални
дејности.“
Член 3
Во член 4 став 2 во алинејата 2 по зборовите: „обука од“ се додаваат зборовите: „вкупно 100 часа, во период од пет години, издадена од“.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 10-165/1
9 јануари 2015 година
Скопје

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

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
110.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.12.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Мренога, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Демир Xисар.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мренога, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Мренога.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-22191/1
19 декември 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
111.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.12.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Голозинци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Велес.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Голозинци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Голозинци.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-22192/1
19 декември 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
112.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Стр. 14 - Бр. 6

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.12.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Мартолци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Велес.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мартолци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Мартолци.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-22193/1
19 декември 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
113.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.12.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Клепач, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Клепач, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Клепач.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-22194/1
19 декември 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
114.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
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Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-22195/1
19 декември 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
115.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.12.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Богданци-Вон-град, која е во
надлежност на одржување на Одделението за катастар
на недвижности Гевгелија.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Богданци-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската
општина Богданци-Вон-град.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-22196/1
19 декември 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
116.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 19.12.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Брест, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Штип.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брест, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Брест.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.

На ден 19.12.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Долно Ѓуѓанци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на
недвижности Свети Николе.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Ѓуѓанци, престануваат да важат
аналогните катастарски планови за катастарската општина Долно Ѓуѓанци.

Бр. 09-22197/1
19 декември 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
117.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.12.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Лакавица, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Штип.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лакавица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Лакавица.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-22198/1
19 декември 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
118.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.12.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Ново Село, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Штип.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ново Село, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Ново Село.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-22199/1
19 декември 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
119.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Бр. 6 - Стр. 15

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.12.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Бомово, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Дебар.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бомово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Бомово.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-22200/1
19 декември 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
120.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.12.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Трипатанци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Пробиштип.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Трипатанци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Трипатанци.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-22201/1
19 декември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

Стр. 16 - Бр. 6

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
121.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и
член 9 став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на
енергија („Службен весник на Република Македонија“
бр.18/12, 97/12 и 63/13) на ден 12.01.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ

15 јануари 2015

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-126/13
12 јануари 2015 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
122.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за
труд и социјална политика
ОБЈАВУВА

1. Решението за стекнување на привремен статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08126/13 од 06.09.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.124/13, на Друштвото за енергетика, производство, трговија и услуги ПЕТКОВ ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.

1. Стапката на трошоците на живот за месец декември 2014 година, во однос на месец ноември 2014 година, изнесува 100.
2. Исплатата на платите за месец декември 2014, во
однос на месец ноември 2014 година, работодавачите
од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во
Република Македонија, ја вршат на нивото на правото
утврдено за претходниот месец.
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